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Lokal undervisningsplan for grundforløb 2:
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 UDDANNELSE KØBENHAVN, skal det således kun
udarbejdes én gang:
1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT UDDANNELSE
KØBENHAVN
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT UDDANNELSE
KØBENHAVN 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 UDDANNELSE KØBENHAVN individuelt eller i
projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning



Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN 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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1.2 Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og §46, stk. 1, nr. 6. Følgende mål indgår
overordnet i skolens bedømmelsesplaner:
Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende
bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke til at:
Klarlægge elevens viden om eget niveau.
Udpege områder, som kræver forstærket indsats.
Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb
Inspirere eleven til yderligere læring.
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel
opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af
undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen.
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau:
Den løbende evaluering.
Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer).
Eksamen
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:

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
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matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er
den rigtige for eleven.

3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af
øvrige støttemuligheder.
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at
kunne gennemføre uddannelsen.

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. 41 af 16.10.2014). Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte
uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete
uddannelse (afsnit 2).
Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende
bestemmelser:
1.4 Eksamensregler på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN - erhvervsuddannelserne
1.4.1 Organisation
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.
1.4.2 Information
Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal
deltage i.
I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag 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 EUDhovedbekendtgørelsen §26 og §27.
Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor
1.4.3 Eksamen
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse.
Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester.
Indstilling til eksamen.

4

Snedkerafdelingen

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte
elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag
til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang.
Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef.
Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til
ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet
andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014!

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 1009, 22.9.2014).
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
inden for 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 om:
a) adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis projekteller opgaveafleveringer
b) anvendelse af hjælpemidler
c) prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer
d) eksamensgrundlag - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra
e) bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i
bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer
f) anvendelse af 7-trinscala eller anden form for bedømmelse
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1.4.5 Regler for eksamensafvikling
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale.
Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i det
pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne
samt ophænges foran eksamenslokalet.
Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation.
Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre hjælpemidler
end de til den aktuelle prøve fastsatte.
Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse.
For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der
imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte
(Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af
15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale undervisningsog bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag.
En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den
eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden.
Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener
sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige
eksaminander.
I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad der
ønskes bedømt.
Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges.
Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens
begyndelse.
Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med mindre
andet er aftalt.
Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse.
Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes
foresattes tilladelse og kun under ledsagelse.
Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må ikke
have undervist de pågældende elever i eksamensfaget.
1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler
Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå,
bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt.
Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder.
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)
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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.
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
Bilag A: Eksamensreglement for elever
1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for
skriftlig og mundtlig eksamen.
2) Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr.
anføres straks på alle modtagne ark også kladdepapir.
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4) Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler
medbringes, skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv
skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige forudsætninger henvises til
bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6.
5) Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens
løsning, eller forsøge på dette. Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende,
markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin plads indtil
tilsynsførende henvender sig.
Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter tilsynsførendes
tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende
6) Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir
til tilsynsførende. Hvis eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal
opgaveteksten også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig indenfor
de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden
vente med at aflevere indtil eksamensafslutning.
7) Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise
fra eksamen. Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere
tidspunkt.
8) I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at
kræve lægeerklæring.
9) tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen
på et nyt tidspunkt.
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

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.
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Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed (EMMA kriterierne) til at
gennemføre hele uddannelsen. Her gælder følgende optagelseskrav, der alle skal opfyldes (jf.§ 66a i BEK af
Lov om erhvervsuddannelser nr. 1309, 9.12.2014 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 inden for de
hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til



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
(Afventer indstilling fra de adgangsbegrænsede uddannelser på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN)
1.7 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver
og udstedelse af beviser
(Afventer indstilling fra centercheferne)
1.8 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid
Elevens læring i skoleundervisningen i de respektive grundforløb på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN har et
tidsmæssigt omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.
Nedenfor i del 2 ses en konkret redegørelse for elevernes læringsarbejde i de enkelte læringsmoduler.

1.Uddannelsesspecifikke fag – formål og profil:
Snedker:
Formål og profil:
Eleven skal efter endt uddannelse have grundlæggende kompetencer til:
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-

udføre enkle skitser og målfaste arbejds– og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder lave enkle figurer i plan og lodret billede, der er relevant i
en given praktisk opgave
laminere og anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring
til udvalgte møbel- og bygningsopgaver
fremstille grundlæggende CNC-programmer under vejledning, og udføre dette i
forbindelse med en given praktisk opgave
Udvælge, opstille, betjene og vedligeholde byggebranchens og træ- og
møbelindustriens almindeligt forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og
stationære maskiner i forbindelse med en arbejdsproces
udføre grundlæggende overfladebehandling på møbel- og bygningskomponenter i
en given praktisk situation
vælge, begrunde og praktisk anvende relevante samlinger i møbel- og
bygningskomponenter samt finer og finersamlinger
dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i
forbindelse med løsning af en praktisk opgave
planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i en træ- og
møbelproduktion og eller i en byggeproces
forklare og læse kendte tegninger og diagrammer, herunder symboler og signaturer
i forhold til enkle møbel- og bygningskomponenter
referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger
og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk opgave
begrunde og udvælge massivtræ, relevante materialer og befæstigelsesmaterialer
til praktiske opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt arbejde
begrunde valg og skelne mellem almindelige træsorter og referere til træets
grundlæggende fugtmekanik, tørremetoder og de faktorer der fører til et godt
tørreresultat
læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produkt-anvisninger på dansk og på
et relevant fremmedsprog i forbindelse med udførelse af praktisk opgave
vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder,
værdier og tolerancer, til at udføre opmåling og beregning, samt udarbejde
materiale- og styklister til en given praktisk opgave
udføre affaldssortering i forhold til gældende krav i træ- og møbelindustrien og
byggebranchen
beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til
relevante møbel- og bygningskomponenter
anvende faglige udtryk og begreber inden for træ- møbelindustrien samt
byggebranchen
begrunde og kontrollere, om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav indenfor træ-og møbelproduktion og eller byggebranchen

2.Grundfag – formål og profil:
Matematik (F-niveau)
Formål og profil:
At eleven får viden, færdigheder og kompetencer til at uddrage, og anvende matematik i det daglige arbejde
som snedker.
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At eleven give eleven grundlag for videre uddannelse
- Kan løse praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund.
- Genkende matematikken i praktiske situationer
- Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle
formeludtryk i deres grundform
- Gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder
- Anvende relevante hjælpemidler
Teknologi
Formål og profil:
Formålet med faget 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 ved følgende delelementer:
- Formulering af problemer
- Opstilling af løsningsmuligheder
- Bearbejdnings og fremstillings principper
- Miljømæssige aspekter i forbindelse med produktion
- Materialevalg under hensynstagen til produktion, funktion og pris
- Anvendelse af enkel naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling.

3. Valgfag – formål og profil:
Bonusfag/støttefag:
CAD
Formål og profil:
Eleven skal kunne fremstille og læse arbejdstegninger af simple møbelkonstruktioner ved brug af teknisk
tegning:
- Brug af programmet Solid Works
Maskinkendskab
Formål og profil:
Eleven skal kunne betjene og opsætte de mest almindelige, inden for faget, anvendte maskiner.
- Brug af håndholdte og stationære maskiner
Håndværktøj/opmåling
Formål og profil:
Eleven skal kunne udvælge, bruge og vedligeholde håndværktøj samt lave præcise opmålinger og
udlægning af sinker.
- Brug af håndværktøj til brug ved håndsamlede sinker.
- Håndtering og slibning af værktøj
- Opmåling og udlægning af forskellige samlinger
Materialelære
Formål og profil:
Eleven skal have kendskab til de mest almindeligt brugte materialer og termer inden for faget.
- Udvælger de korrekte træsorter, pladematerialer og limtyper.
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Byg
Formål og profil:
Eleven skal med udgangspunkt i historiske bygninger arbejde med at fremstille en bygningsdel på
traditionel vis. Eleven skal:
- Arbejde i høvlet konstruktionstræ
- Arbejde med el-håndværktøj.
- Have kendskab til fagets stilhistorie
Finer
Formål og profil:
Eleven skal lære grundlæggende arbejder med finer, samt fejlfinding ved dette.
- Materialekendskab
- Intarsia
- Kontrol og virkning af prestryk
- Udbedring af fejl
CNC
Formål og profil:
Eleven skal have kendskab til CNC maskinens opbygning. Eleven skal kunne programmere, samt fejlfinde på
CNC maskinerne.
- Anvendelse af iso-koder, herunder konvertering til CNC
- Fejlfinde mekaniske fejl
- Programmere buer/cirkler/lige fræserbaner/boringer
- Fejlfinde programmeringsfejl

Bonusfag
Design (2 uger)
Formål og profil:
Eleven skal kunne designe et simpelt møbel, herunder have kendskab til alle tilhørende processer, samt
bestå en afsluttende eksamen.
- Farvelære
- Anatomi/ergonomi
- Designhistorie
- Stilhistorie
- Idéskitsering
- Perspektivtegning
- Fremstilling af portfolio
- Fremstilling af modeller og Mock-ups
Erhvervsfag
Erhvervsfag 3 (2 uger)
Formål og profil:
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Eleven skal have kendskab til sammenhængen mellem erhverv, stat og fagforeninger i byggebranchen.
Eleven skal have kompetencer til at kunne søge den rette praktikplads
- Processtyring og arbejdsplanlægning
- Udfærdigelse af CV, samt ansøgninger
- Besøg ved virksomheder, samt fagforeninger
- Forståelse for iværksætteri,
- Forståelse for Produkt/produktion samt salgsplaner

4. Certifikatfag:
Førstehjælp
Formål og profil:
At give eleven viden, færdigheder og holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde genoplivning og
førstehjælp svarende til mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråd, DFR.
Mellem niveau består af:
- Livreddende førstehjælp, LRF
- Hjerte-lungeredning, HLR
- Førstehjælp ved tilskadekomst, TSK
- Førstehjælp ved sygdom, SGD
Elementær brand
Formål og profil:
At give eleven viden, færdigheder og holdninger, der gør eleven i stand til at brandforebygge og yde trinvis
brandbekæmpelse ved:
- Yde trinvis brandbekæmpelse
- Anvende håndslukkere
- Redning og alarmering
Epoxy
Formål og profil:
At eleven kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt i
forhold til sig selv og sine omgivelser j.f. §5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april 2001 ved:
- Øvelser med Epoxy
- Øvelser med 2-kombonente materialer
- Øvelser med Isocyanater
Rulle/bukkestillads
Formål og profil:
At eleven kan opstille, ændre og nedtage rulle- /bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for
pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for
de brugere, der efterfølgende skal anvende stilladset ved:
- Kendskab til gældende lov
- Følge en brugsanvisning for pågældende stillads
- Varetage egen og andres sikkerhed ved opstilling
- Ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører
- Vurdere stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader
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Maskinkørekort
Formål og profil:
At sikre eleven får en ensartet teoretisk viden om de på grundforløbet brugte maskiner, som bliver fulgt op af
en praktisk instruktion i værkstedet. Den teoretiske del gennemføres på maskinkort.dk og indeholder
følgende maskiner:
- Afkorter
- Langhulsboremaskine
- Pladesav
- Afretter
- Bordfræser
- C.N.C
- Tykkelseshøvl
- Tapfræser
- Lim-presse
- Formatrundsav
- Båndpudser/kantpudser
- Båndsav
- Bredbåndspudser
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2.1

Uge
Moduler
Uddannelses
specifikke fag

Opgaveform
Opgave aflevering
Portfolio aflevering
Certifikat fag
Grundfag
Hjemmearbejde
Standpunktskarakter
Andet

Grundforløbets struktur og indhold

1

2

3 4 5 6 7
MODUL 1
Håndsamlinger i massivt træ.
BYG: Kitfalset vindue
Møbel: Skab med sink
samlinger

Fast individuel opgave

FØHJ

x
x
BRAND MASKIN

Grundforløb 2 – snedkeruddannelsen på NEXT
8
9
10
11
12
13
14
Valgfag
MODUL 2
Valgfag
TEKNOLOGI
Støttefag
Støttefag
Maskinsamlinger i
Produkt
VFU
VFU
pladematerialer,
udvikling af
herunder finering.
modul 3
projekt.

Fast gruppeopgave
x

15

16

17
18
19
MODUL 3
Maskinsamlinger i massivt træ
og CNC.

20
MODUL 4
Grundforløbs
prøve

Projektorienteret opgave i makkerpar
x
x
x
EPOXY

STILLADS
Matematik
Maskinkørekort, Port folio skrivning samt Solid Works træning

x
Motion og bevægelse

Certifikatfagenes placering kan variere.

Modul 1: Eleven introduceres til uddannelsen og der foretages en kompetence vurdering af eleven. Eleven oprettes i Elevplan og på
praktikpladsen.dk. Eleven introduceres til Its Learning, UDDATA+ samt port folio skrivning. Der lægges endvidere vægt på at gennemføre aktiviteter,
der stimulerer det sociale miljø.
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Eleven får grundlæggende viden og færdigheder inden for massivt træ, samlinger i massivt nåletræ, værktøjslære, laminering, lim,
overfladebehandling, beslåning, stationære snedkermaskiner, planlægningsværktøjer (skæreseddel og procesbeskrivelse), CAD tegning og
arbejdsmiljø. Bygningssnedker eleverne bygger et kitfalset vindue og møbelsnedker eleverne bygger et skab med sink samlinger. Certifikatfagene
Førstehjælp, Brand og Maskinkørekort gennemføres i modulet, sidstnævnte hovedsageligt som hjemmearbejde. Grundfaget matematik starter op, og
afholdes som en integreret del af undervisningen i hele grundforløbet.

Modul 2: Eleven får grundlæggende viden og færdigheder i arbejdet med pladematerialer, kantlimning, finering, overfladebehandling, træsorter,
befæstigelsesmaterialer og -metoder samt håndholdte snedkermaskiner. Eleven videreeudvikler sine egenskaber inden for planlægningsværktøjer,
CAD tegning, stationære maskiner og arbejdsmiljø. I modulet gennemfører eleven certifikatfaget Stillads.

Teknologi: Teknologi indgår som et forberedende element til modul 3 i de to første undervisningsuger (13 og 14). Her introduceres eleverne til den
teknologiske proces i en produktudvikling af det produkt, som eleven efterfølgende bygger i modul 3. Faget er karaktergivende.

Modul 3: Eleven får grundlæggende viden og færdigheder inden for samlinger i massivt hårdtræ. Primært tap/taphuls samlinger og tap/slidssamlinger
med relevante stationære maskiner. Den konstruktionsmæssige og dimensionsmæssige forståelse er vægtet højt. Eleven stifter bekendtkendskab
med hårdtræ, de danske standardmål og opskæring af træet, så der fremkommer mindst mulig spild. Eleven videreudvikler sin grundlæggende
teoretiske viden og sine færdigheder fra de foregående moduler. I modul 3 gennemfører eleven endvidere Epoxy kursus og CNC kursus og får
herigennem kendskab til CNC programmering og fabrikering. Ved modulets afslutning afholdes Matematik eksamen for de elever, som ikke har Fniveau.

Modul 4: Eleven gennemfører GF-prøven som bestået/ikke bestået. Prøven indeholder 1) en syv timers færdighedsprøve med håndværktøj i
forarbejdet træ, 2) forberedelse af det træ eleven arbejder med under færdighedsprøven ud fra en arbejdstegning, 3) port folio præsentation samt 4)
besvarelse af to teoretiske spørgsmål. Eleven deltager den sidste dag i evaluering, oprydning og afslutning af grundforløbet.
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Valgfagsuge/støttefag /VFU: Eleven tilbydes valgfag i form af bonusfag eller støttefag alt efter lærerens vurdering af elevens behov. I disse uger har
eleven også mulighed for virksomhedsforlagt undervisning.

Port folio: Eleven udarbejder en port folio med henblik på refleksion over sin læring og den bruges af læreren som bedømmelses grundlag for eleven.
Port folien afleveres halvejs ved slutningen af modul 1, med henblik på vejledning af eleven. Den færdige version af port folien afleveres i slutning af
modul 3 og indgår i elevens standpunktskarakter. Eleven præsenterer endvidere port folien til grundforløbsprøven. Port folio skrivningen foregår
hovedsageligt som hjemmearbejde.

Standpunktskarakter: I uddannelses uge 19 modtager eleven sin standpunktskarakter, som tager udgangspunkt i elementerne:
1) snedkerfaglige evner, 2) tegning, 3) port folio, 4) samarbejdsevner og 5) fravær.
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2.2 Faglige mål
Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for snedkerfaget:
1.1. Grundlæggende tegneteknik, projektionstegning, symboler og
signaturer der anvendes i forhold til enkle møbel- og
bygningskomponenter
1.1. Grundlæggende tegneteknik, projektionstegning, symboler og
signaturer der anvendes i forhold til enkle møbel- og
bygningskomponenter
1.3. Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D arbejdstegninger og 3D
modellering af enkle møbler og bygningskomponenter

1.4. Måletekniske standarder, værdier og tolerancer, samt opmåling
og beregning af enkle møbler og bygningskomponenter
1.5. Almindeligt forekommende træsorter, andre relevante materialer
og befæstigelsesmaterialer

1.6. Fugtmekanik, tørremetoder og faktorer for et godt tørreresultat
1.7. Samlinger i møbel- og bygningskomponenter, herunder tryk,
belastninger, styrke og stabilitet,
1.8. Opgaver med finér
1.9. Teknikker til overfladebehandling
1.10. Hånd- og el-værktøjer og enkle stationære maskiner samt
daglige vedligeholdelse
1.11. Mekaniske principper, energiomsætning, omdrejnings- og
skærehastighed, overfladekvalitet og slibematerialer
1.12. CNC-programmer, og CNC-maskiners funktion og anvendelse
1.13. Lim og udstyr til påføring samt principper for tryk ved
laminerings- og spændeværktøjer
1.14. Formgivning, funktionalitet, design og æstetik
1.16. Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet
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1.15. Faglig dokumentation, f.eks. vejledning og arbejdsbeskrivelse

1.17. Samarbejde og samspil mellem faggrupper

1.18. Planlægningsværktøjer

1.19. Gældende kvalitetskrav inden for træ- og møbelproduktion og
byggebranchen

1.20. Affaldssortering

1.21. Indholdet i en Arbejdspladsvurdering (APV)
1.22. Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave
1.23. Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk,
kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af
praktiske arbejdsopgaver
1.24. Håndtering af farlige stoffer i kendte situationer

Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle
opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter:
2.1. Grundlæggende metoder og færdigheder
2.1.1. Læsning af tegninger og diagrammer til møbel- og
bygningskomponenter
2.1.3. Udførelse af håndtegnede skitser af enkle møbler og
bygningskomponenter
2.1.4. Anvendelse af målfaste arbejdstegninger og
projektionstegninger af enkle møbler og bygningskomponenter i et
digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan og lodret
billede
2.1.5. Anvendelse af måleværktøjer, herunder udførelse af opmåling
og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle møbler og
bygningskomponenter
2.1.6. Begrundelse for valg af massivtræ, andre relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer til indvendigt og udvendigt arbejde
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2.1.7. Afprøvning og udførelse af samlinger i møbel- og
bygningskomponenter
2.1.8. Udvælgelse af finér og udførelse af enkle finérsamlinger
2.1.9. Afprøvning og udførelse af overfladebehandling
2.1.10. Begrundelse for valg af hånd- og el-håndværktøjer og
stationære maskiner
2.1.11. Opstilling, anvendelse, fejlfinding og vedligeholdelse af håndog el-håndværktøjer og stationære maskiner
2.1.27. Fejlmelding af elværktøj og maskiner
2.1.12. Udførelse af CNC-programmer

2.1.13. Udførelse af laminering og limning
2.1.14. Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings- eller
designopgaver inden for området
2.1.15. Læsning og forståelse af enkle arbejdsbeskrivelser og produktog arbejdsanvisninger på dansk og på relevant fremmedsprog
2.1.16. Udarbejdelse af skriftlig dokumentation af en faglig
arbejdsproces
2.1.17. Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre
2.1.18. Anvendelse af planlægningsværktøjer til at udføre forskellige
praktiske opgaver
2.1.19. Begrundelse for, om en opgave opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav
2.1.25. Identifikation af, om en færdig opgave opfylder fastsatte
kvalitetskrav
2.1.20. Udførelse af affaldssortering i henhold til de gældende krav
inden for træ- og møbelproduktion og byggebranchen
2.1.21. Medvirken til en Arbejdspladsvurdering (APV)
2.1.22. Identifikation af farer og ulykker før løsning af en
arbejdsopgave
2.1.23. Begrundelse af valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger,
bevægelser og arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger
2.1.24. Håndtering af farlige stoffer
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Eleven har kompetence til at kunne:
4.3.referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D
arbejdstegninger og 3D modellering, der er relevant i en given praktisk
opgave
4.4.vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug af
måletekniske standarder, værdier og tolerancer, til at udføre opmåling
og beregning, samt udarbejde materiale- og styklister til en given
praktisk opgave
4.5.begrunde og udvælge massivtræ, relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer til praktiske opgaver, der omfatter både
indvendigt og udvendigt arbejde
4.6.begrunde valg og skelne mellem almindelige træsorter og referere
til træets grundlæggende fugtmekanik, tørremetoder og de faktorer der
fører til et godt tørreresultat
4.7.vælge, begrunde og praktisk anvende relevante samlinger i møbelog bygningskomponenter samt finer og finersamlinger
4.8.udføre grundlæggende overfladebehandling på møbel- og
bygningskomponenter i en given praktisk situation
4.9.udvælge, opstille, betjene og vedligeholde byggebranchens og træog møbelindustriens almindeligt forekommende håndværktøjer, elhåndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med en
arbejdsproces
4.10.fremstille grundlæggende CNC-programmer under vejledning, og
udføre dette i forbindelse med en given praktisk opgave
4.11.laminere og anvende laminerings- og spændeværktøjer samt
udstyr til limpåføring til udvalgte møbel- og bygningsopgaver
4.12.beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller
designopgaver til relevante møbel- og bygningskomponenter
4.13.læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i forbindelse
med udførelse af praktisk opgave
4.14.anvende faglige udtryk og begreber inden for træmøbelindustrien samt byggebranchen
4.15.dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og
resultater i forbindelse med løsning af en praktisk opgave
4.16.samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given
opgave, der indgår i en træ- og møbelproduktion og eller i en
byggeproces
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4.17.planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i
en træ- og møbelproduktion og eller i en byggeproces
4.18.begrunde og kontrollere, om en given arbejdsopgave opfylder
fastsatte kvalitetsmæssige krav indenfor træ-og møbelproduktion og
eller byggebranchen
4.19.udføre affaldssortering i forhold til gældende krav i træ- og
møbelindustrien og byggebranchen
4.20.medvirke i gennemførelsen af en Arbejdspladsvurdering (APV) i
træ- og møbelindustrien og byggebranchen
4.21.vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssig arbejdsmiljø og
sikkerhed ved planlægning og udførelse af en given arbejdsopgave i
træ- og møbelindustrien og byggebranchen
4.22.håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk
arbejdsopgave

2.3 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler
Modul 1, Intro, håndsamlinger i massivt træ, kitfalset vindue/skab med sinkede samlinger
Formål:
Eleven gennemfører et introforløb og en kompetence vurdering, som opstart på en erhvervsuddannelse som snedker. Eleven
skal tilegne sig grundlæggende viden inden for områderne massivtræ, samlinger i massivtræ, værktøjslære, arbejdsmiljø og
CAD tegning, samt opstart i førstehjælp. Eleven skal ydermere gennemføre laminering, samlinger og overfladebehandling,
beslåning, og udvide sin viden og færdigheder inden for maskiner, både håndholdte og stationære.

Teori
Eleven har 46 lektioners undervisning i teori med hovedvægt på følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Konstruktion
Ret/vang
Træets vækst
Planlægning
Dokumentation
Arbejdsmiljø
Opskæring
Trætørring
Træsorter
Lim
Overfladebehandling
Opmærkning
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Eleven har 48 lektioners undervisning i Solid Works, herunder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opret en part
Tegn og godkend en sketch
Copy information fra sketch til sketch, også mellem tegninger
Lav en feature
Lav en assembly med mates
Opstalt frontbillede samt lodret og vandret snit
Detaljetegninger.
Skitse af en praktisk problemstilling

Praktik
Eleven har på dette forløb 105 lektioners praktisk undervisning, hvor eleven stifter bekendtskab med faget, samt bliver
kompetencevurderet. I den afsatte lektionstid er der indeholdt tid til evaluering og bedømmelse.
Praktikdelen indeholder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Værktøjslære
Arbejdsmiljø
Slibeteknik
Slibning
Oprids
Lim/spændteknik
Befæstigelse
Maskiner
Håndværktøj
Pudsning/overfladebehandling
Maskinkørekort

Førstehjælp
Eleverne modtager 16 lektioner undervisning i førstehjælp på dette modul.

Brand
Eleverne gennemfører 4 lektioner omkring elementær brandbekæmpelse

Administration
Eleverne gennemfører 6 lektioner introduktion i forbindelse med opstart på uddannelsen, herunder også tid til
kompetencevurdering
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Motion og bevægelse
Der er indarbejdet et integreret program for motion, hvor den enkelte lærer kan udvælge en øvelse/r til den pågældende dag
afhængig af klassens fysiske belastning ved arbejdet i værkstedet. Tiden til motion og bevægelser med medregnet i det
uddannelsesspecifikke fag.
Fokus er følgende ting:
1.
2.
3.

Læring i bevægelse
Team spirit
Kort, men hårdt

Matematik
Eleverne modtager 20 timers undervisning i matematik, som består af følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduktion
De 10 tal
Plangeometriske figurer
Udregning af areal på en firkant
Udregning af areal på en cirkel
Beregning af rumfang
Midtvejsprøve

Undervisningen tilrettelægges som anvendelsesorienteret grundfagsundervisning, der fungerer i et tæt samspil med det
uddannelsesspecifikke fag

1. Elevrettet beskrivelse:
På dette forløb vil du blive introduceret til Snedkeruddannelsen. Du vil blive forevist de mest almindelige ting på den adresse,
hvor du er startet og får en intro til hele uddannelsen. Du vil i løbet af modulet blive evalueret af din lærer med henblik på evt.
afkortning af din uddannelse (kompetencevurdering). Modulet vil bære præg af sikkerhed ved at arbejde i et værksted, samt
lære brugen af vores tegneprogram, Solid Works.
Modulet vil bære præg af introduktion til grundfaget matematik, gennemførsel og afslutning af fagene førstehjælp og brand. Vi
vil fortsat have fokus på sikkerhed ved at arbejde i et værksted, og dette underbygges med et maskinkørekort, som introduceres,
når nye maskiner skal tages i brug.

2. Læringsmiljø og arbejdsform:
Vi vil lægge stor vægt på at eleven får et tilhørsforhold til sin klasse, sin lærer og skolen i almindelighed. Dette er et forløb, hvor
eleven skal hjælpes i gang med en erhvervsuddannelse, hvor vejledning og instruktion er i højsædet.

3. Undervisningen:
Undervisningen vil være planlagt som instruerende, men med stor fokus på den enkelte elevs udvikling, samt afklaring af den
enkeltes kompetence. Undervisningen vil ligeledes introducere eleverne til måden hvorpå vi arbejder med projekter i resten af
GF2.
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Undervisningen vil i starten af modulet være planlagt som instruerende, men med stor fokus på den enkelte elevs udvi5kling.
Undervisningen vil hen i modulet blive mere projektorienteret, hvor eleverne kan få mulighed for at udfolde deres potentiale.
Undervisningen vil for den svage elev være mere lærerstyret end for den dygtige, og derved sikrer vi så dygtige elever som muligt.

4. Undervisningsmaterialer:
Eleven får udleveret undervisningsmaterialer, herunder personligt værktøjssæt, samt det nødvendige træ. Der er ligeledes
adgang til IT i forbindelse med uddannelse i Solid Works. Eleven vil få adgang til stationære maskiner, samt håndværktøj i
dette modul.

5. Opgaver:
Eleven vil blive præsenteret for en fast opgave i forbindelse med dette modul. Opgaven er et kitfalset vindue eller et skab i
massiv træ med overfalset ramme. Opgaven vil bruges i den samlede vurdering af elevens kompetencer i forbindelse med
afslutningen af modul 1.

6. Fagintegration
Undervisningen i grundfaget matematik starter først op i dette modul, hvorfor der er tale om specifik integration mellem fagene.
Matematikken vil tage udgangspunkt i de ting som der bliver arbejdet med i det uddannelsesspecifikke fag og arbejde direkte
videre med dem, hvilket betyder at matematikken ofte foregår i værkstedet. Dette betyder, at matematikken tager
målepunkter fra det uddannelsesspecifikke fag og integrere det i undervisningen.
Faget førstehjælp tager udgangspunkt i de mulige ulykker, som kan ske på et værksted og drager direkte paralleller til
vigtigheden af maskinkørekortet, når man skal bruge maskiner.

7. Lærerkvalifikationer
Læreren skal i dette modul besidde de grundlæggende færdigheder inden for snedkerfaget, samt være uddannet i Solid Works.
Læreren skal kunne grundlæggende matematik, samt kunne håndtere de stationære maskiner på maskinværkstedet.

8. Evaluering
På baggrund af en samlet vurdering fra den primære lærer i klassen vil eleven blive vurderet midtvejs i modulet. Dette vil skabe
grundlag for elevens valg af valgfag/støttefag/bonusfag. I afslutningen af modulet vil der ligeledes foregå evaluering. Den vil
foregå mundtlig sammen med læreren og læreren vil efterfølgende dokumentere dette i elevplan.

9. Bedømmelse:
Eleven vil modtage en bedømmelse af sin opgave med en karakter på 7-trins skalaen til dokumentation i elevens samlede port
folio, som skal bruges til GF prøven.

25

Snedkerafdelingen
Port folio: Eleven udarbejder en port folio med henblik på refleksion over sin læring og den bruges af læreren som
bedømmelses grundlag for eleven. Port folien afleveres halvejs ved slutningen af modul 1, med henblik på vejledning af eleven.
Den færdige version af port folien afleveres i slutning af modul 3 og indgår i elevens standpunktskarakter. Eleven præsenterer
endvidere port folien til grundforløbsprøven. Port folio skrivningen foregår hovedsageligt som hjemmearbejde.

Modul 2, maskinsamlinger i plademateriale, herunder finering
Formål:
Eleven skal erhverve grundviden, færdigheder og kompetencer indenfor CNC programmering og fabrikering. Eleven skal arbejde
med pladematerialer og finéring, befæstigelsesmaterialer og metoder. Eleven skal arbejde selvstændigt med planlægning af
arbejdsopgaver (skæreseddel, procesbeskrivelse og tegninger) i relevante programmer.

Teori
Eleven har 20 lektioners undervisning i teori med hovedvægt på følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokumentation
Arbejdsmiljø
Plademateriale
Træsorter
Lim
Overfladebehandling
Finér
Montage

Eleven har 16 lektioners undervisning i Solid Works, herunder:
1.
2.

Anvendelse af multibody-parts
Detaljetegninger.

Praktik
Eleven har på dette forløb 37 lektioners praktisk undervisning, hvor eleven udbygger sit kendskab til faget gennem følgende
elementer.
Praktikdelen indeholder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slibning
Oprids
Lim/spændteknik
Befæstigelse
Maskiner
Håndværktøj
Pudsning/overfladebehandling
Maskinkørekort

Matematik
Eleverne modtager 24 lektioners undervisning i matematik, som består af følgende elementer:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Formelbehandling
Mål/vægt+målestok
Trekantens anatomi
Pythagoras
Trigonometri
Midtvejsprøve

Undervisningen tilrettelægges som anvendelsesorienteret grundfagsundervisning, der fungerer i et tæt samspil med det
uddannelsesspecifikke fag.

Motion og bevægelse
Der er indarbejdet et integreret program for motion, hvor den enkelte lærer kan udvælge en øvelse/r til den pågældende dag
afhængig af klassens fysiske belastning ved arbejdet i værkstedet. Tiden til motion og bevægelser med medregnet i det
uddannelsesspecifikke fag.
Fokus er følgende ting:
1.
2.
3.

Læring i bevægelse
Team spirit
Kort, men hårdt

Stillads
Eleverne modtager 8 lektioner undervisning i stillads på dette modul.

1. Elevrettet beskrivelse:
På dette forløb vil vi bygge videre på de grundlæggende færdigheder, som du har lært på modul 1+2. Modulet vil bære præg af
introduktion til grundfaget teknologi, gennemførsel og afslutning af faget stillads. Ligeledes vil matematikken fortsætte på
dette modul. Som noget nyt vil du blive introduceret til vores mest avancerede maskine, nemlig CNC-fræseren og arbejde med
den. Vi vil fortsat have fokus på sikkerhed ved at arbejde i et værksted, og vi viderefører maskinkørekortet, som du stiftede
bekendtskab med i sidste modul. Du vil fortsat skulle tegne i vores tegneprogram, Solid Works.

2. Læringsmiljø og arbejdsform:
Miljøet vil stadig være meget støttende for den enkelte elev, men kravene stiger, da flere fag bliver afsluttet i dette modul.
Ligeledes introduceres faget teknologi, hvor eleverne får fuld mulighed for at være kreative og skubbe til rammerne og blive
endnu dygtigere. Eleverne vil for alvor opleve den synergieffekt, som opstår i læringsrummet, når der er en god vekslen mellem
praktik og teori.

3. Undervisningen:
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Undervisningen vil være planlagt med stor fokus på den enkelte elevs udvikling. Undervisningen vil hen i modulet blive mere
projektorienteret, hvor eleverne kan få mulighed for at udfolde deres potentiale. Undervisningen vil for den svage elev være
mere lærerstyret end for den dygtige, og derved sikrer vi så dygtige elever som muligt.

4. Undervisningsmaterialer:
Eleven får udleveret undervisningsmaterialer, herunder personligt værktøjssæt, samt det nødvendige træ. Der er ligeledes
adgang til IT i forbindelse med uddannelse i Solid Works. Eleven vil få adgang til stationære maskiner, samt håndværktøj i
dette modul. Eleven vil endvidere arbejde med stillads.

5. Opgaver:
På dette modul fremstiller eleverne en bogkasse i finér som er fræset på CNC maskinen. Tidligere indlærte elementer bliver
indarbejdet i opgaven, som har fokus på anvendelsen af CNC maskinen, herunder både programmering, samt fræsning.

6. Fagintegration
Undervisningen i grundfaget matematik vil fortsætte i dette modul, hvorfor der er tale om specifik integration mellem fagene.
Matematikken vil tage udgangspunkt i de ting som der bliver arbejdet med i det uddannelsesspecifikke fag og arbejde direkte
videre med dem, hvilket betyder at matematikken ofte foregår i værkstedet. Dette betyder, at matematikken tager målepunkter
fra det uddannelsesspecifikke fag og integrerer det i undervisningen.
Faget teknologi starter op i dette modul og vil udfordre elevernes måde at tænke på, når de får en given problemstilling, som de
skal løse. Eleverne vil opleve at faget vil bygge videre på allerede indlært stof, samt ”presse” eleverne til at tænke kreativt, og
herved opnå flere færdigheder til brug i det uddannelsesspecifikke fag.

7. Lærerkvalifikationer
Læreren skal i dette modul besidde de grundlæggende færdigheder inden for snedkerfaget, samt være uddannet i Solid Works.
Læreren skal kunne grundlæggende matematik, samt kunne håndtere de stationære maskiner på maskinværkstedet. Læreren
skal kunne håndtere CNC-fræseren.

8. Evaluering
På baggrund af en samlet vurdering fra den primære lærer i klassen vil eleven blive vurderet midtvejs i modulet. Dette vil skabe
grundlag for elevens valg af valgfag/støttefag/bonusfag. I afslutningen af modulet vil der ligeledes foregå evaluering. Den vil
foregå mundtlig sammen med læreren og læreren vil efterfølgende dokumentere dette i elevplan.

9. Bedømmelse:
Eleven vil modtage en bedømmelse af sin opgave med en karakter på 7-trins skalaen til dokumentation i elevens samlede port
folio, som skal bruges til GF prøven.

Teknologi Modul
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Eleverne gennemfører 2x35 lektioners teknologi undervisning med følgende elementer. Se beskrivelse under grundfag.
1.
2.
3.
4.
5.

Problemformulering
Produktudformning
Produktion
Test af produkt
Præsentation af produkt

Modul 3, Maskinsamlinger i massivt træ og CNC
Formål:
Eleven skal kunne lave et produkt ved hjælp af forskellige samlinger i massivt træ. Primært tap og tap/slidssamlinger.
Sekundært dyvel og dominosamlinger. Den konstruktionsmæssige og dimensionsmæssige forståelse er vægtet højt. Eleven vil
stifte bekendtkendskab med hårdtræ, de danske standardmål og hvorledes man opskærer træet, så der fremkommer mindst
mulig spild. Ligeledes at eleven kan uddybe og udvide sin grundlæggende viden og færdigheder fra de foregående moduler,
herunder arbejde i massivtræ, evt. laminering, tapsamlinger og overfladebehandling, samt udvide sine færdigheder inden for
brug af maskiner.

Teori
Eleven har 20 lektioners undervisning i teori med hovedvægt på følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dokumentation
Arbejdsmiljø
Plademateriale
Standardmål
Opskæring
Overfladebehandling
Finér
Montage

Eleven har 20 lektioners undervisning i Solid Works, herunder:
1.
2.
3.

Anvendelse af multibody-parts
Detaljetegninger. Herunder regler for arbejdstegninger
Funktionerne cavity og parts

Praktik
Eleven har på dette forløb 93 lektioners praktisk undervisning, hvor eleven udbygger sit kendskab til faget gennem følgende
elementer.
Praktikdelen indeholder:

1.
2.
3.
4.

Slibning
Oprids
Lim/spændteknik
Befæstigelse
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5.
6.
7.
8.
9.

Samlinger
Maskiner
Håndværktøj
Pudsning/overfladebehandling
Maskinkørekort

Epoxy
Eleverne modtager 14 lektioner undervisning i faget og afslutter dette på modulet.

CNC
Eleverne bliver introduceret til CNC maskinen i 12 lektioner indeholdende:
1.
2.

Forståelse for fræsning med CNC
Programmering

Matematik
Eleverne modtager 16 lektioners undervisning i matematik, som består af følgende elementer:
1.
2.
3.
4.
5.

Forholdsregning
Brøker
Procentregning
Enkle rummelige figurer
Erhvervsfaglig opgave

Undervisningen tilrettelægges som anvendelsesorienteret grundfagsundervisning, der fungerer i et tæt samspil med det
uddannelsesspecifikke fag.

Motion og bevægelse
Der er indarbejdet et integreret program for motion, hvor den enkelte lærer kan udvælge en øvelse/r til den pågældende dag
afhængig af klassens fysiske belastning ved arbejdet i værkstedet. Tiden til motion og bevægelser med medregnet i det
uddannelsesspecifikke fag.
Fokus er følgende ting:
1.
2.
3.

Læring i bevægelse
Team spirit
Kort, men hårdt

1. Elevrettet beskrivelse:
Modulet vil bygge videre på de grundlæggende færdigheder, som du allerede har lært på modul 1+2+3. Modulet vil bære præg
af grundfaget teknologi og afslutningen af dette, samt gennemførsel og afslutning af faget epoxy. Ligeledes vil matematikken
fortsætte på dette modul. Dette modul er en uge længere end modul 2+3 og der vil være mere tid i værkstedet til at udvikle dine
færdigheder. Der vil samtidig blive stillet større krav til dine løsninger af opgaver. Vi vil fortsat have fokus på sikkerhed ved at
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arbejde i et værksted, og vi viderefører maskinkørekortet, som du stiftede bekendtskab med i de foregående moduller. Du vil
fortsat skulle tegne i vores tegneprogram, Solid Works.

2. Læringsmiljø og arbejdsform:
Miljøet vil stadig være meget støttende for den enkelte elev, men kravene stiger, da flere fag bliver afsluttet i dette modul. Faget
teknologi, hvor eleverne får fuld mulighed for at være kreative og skubbe til rammerne og blive endnu dygtigere bliver afsluttet.
Eleverne har nu for alvor skulle løse en fælles opgave og klare problemerne som et team. Dette gør at både svage elever bliver
løftet, men også at de stærke elever får flere udfordringer. Alt sammen for at få en endnu bedre elev. Eleverne vil ligeledes for
alvor opleve den synergieffekt, som opstår i læringsrummet, når der er en god vekslen mellem praktik og teori.

3. Undervisningen:
Undervisningen vil være planlagt med stor fokus på den enkelte elevs udvikling. Undervisningen vil hen i modulet blive mere
projektorienteret, hvor eleverne kan få mulighed for at udfolde deres potentiale. Undervisningen vil for den svage elev være
mere lærerstyret end for den dygtige, og derved sikrer vi så dygtige elever som muligt.

4. Undervisningsmaterialer:
Eleven får udleveret undervisningsmaterialer, herunder personligt værktøjssæt, samt det nødvendige træ. Der er ligeledes
adgang til IT i forbindelse med uddannelse i Solid Works. Eleven vil få adgang til stationære maskiner, samt håndværktøj i
dette modul. Eleven vil endvidere arbejde med epoxy.

5. Opgaver:
På dette modul fremstiller eleverne et møbel eller et vindue som er samlet maskinelt. Dette kan være f.eks. et lille bord, bænk
eller et vindue. Her skal de bruge alt den tidligere indlærte viden for at opnå et optimalt resultat. Eleverne kan med denne
opgave virkelig udfordre sig selv og udvikle sig mest muligt.

6. Fagintegration
Undervisningen i grundfaget matematik vil fortsætte i dette modul, hvorfor der er tale om specifik integration mellem fagene.
Matematikken vil tage udgangspunkt i de ting som der bliver arbejdet med i det uddannelsesspecifikke fag og arbejde direkte
videre med dem, hvilket betyder at matematikken ofte foregår i værkstedet. Dette betyder, at matematikken tager målepunkter
fra det uddannelsesspecifikke fag og integrerer det i undervisningen.
Faget teknologi afsluttes i dette modul og vil udfordre elevernes måde at tænke på, når de får en given problemstilling, som de
skal løse. Eleverne vil opleve at faget vil bygge videre på allerede indlært stof, samt ”presse” eleverne til at tænke kreativt, og
herved opnå flere færdigheder til brug i det uddannelsesspecifikke fag. Dette gøres i et miljø, hvor opgaven løses i teamet og
herved presses alle elever til at yde deres bedste

7. Lærerkvalifikationer
Læreren skal i dette modul besidde de grundlæggende færdigheder inden for snedkerfaget, samt være uddannet i Solid Works.
Læreren skal kunne grundlæggende matematik, samt kunne håndtere de stationære maskiner på maskinværkstedet.
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8. Evaluering
På baggrund af en samlet vurdering fra den primære lærer i klassen vil eleven blive vurderet midtvejs i modulet. Dette vil skabe
grundlag for elevens valg af valgfag/støttefag/bonusfag. I afslutningen af modulet vil der ligeledes foregå evaluering. Den vil
foregå mundtlig sammen med læreren og læreren vil efterfølgende dokumentere dette i elevplan.

9. Bedømmelse:
Eleven vil modtage en bedømmelse af sin opgave med en karakter på 7-trins skalaen til dokumentation i elevens samlede port
folio, som skal bruges til GF prøven.

Modul 5, Afslutning og grundforløbsprøve
Formål:
Eleven gennemfører en afsluttende matematikeksamen, samt gennemfører GF-prøven med et tilfredsstillende resultat. Eleven
deltager ligeledes i evaluering, samt oprydning og afslutning af GF2.

Praktik
Eleven har på dette forløb 16 lektioners praktisk undervisning + 7 timers GF prøve, hvor eleven demonstrerer sit niveau inden
for snedkerfaget.
Praktikdelen indeholder:
1.
2.

Klargøring til GF prøve, herunder alt maskinelt arbejde.
GF prøve

Matematik
Eleverne modtager 8 lektioners undervisning i matematik + 2 timers eksamen, som består af følgende elementer:
1.
2.

Klargøring til eksamen
Eksamen

Motion og bevægelse
Der er indarbejdet et integreret program for motion, hvor den enkelte lærer kan udvælge en øvelse/r til den pågældende dag
afhængig af klassens fysiske belastning ved arbejdet i værkstedet.
Fokus er følgende ting:
1.
2.
3.

Læring i bevægelse
Team spirit
Kort, men hårdt

Administration
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Der gennemføres afsluttende administration i 5 Lektioner, herunder bl.a. oprydning af lokaler, aflevering af værktøj, udlevering
af GF beviser og evaluering af hele forløbet.

1. Elevrettet beskrivelse:
Modulet afslutter grundforløbet. Der er afsat tid til forberedelse af henholdsvis GF-prøve, samt forberedelse af
matematikeksamen. Ud over den afsluttende prøve, samt eksamen vil forløbet indeholde evaluering af det samlede forløb, samt
diverse administrative opgave som aflevering af værktøj mv.

2. Læringsmiljø og arbejdsform:
Eleven skal nu vise hvad han/hun kan og der vil være fokus på at skabe gode resultater. Eleverne vil blive opfordret til at yde det
maksimale samtidig med at læring stadig er i højsædet.

3. Undervisningen:
Undervisningen vil være planlagt med stor fokus på den forestående prøve og eksamen. Eleverne vil have stor grad af
medbestemmelse på undervisningen, da den skal afspejle deres behov.

4. Undervisningsmaterialer:
Eleven vil have adgang til alt relevant materiale forud for afsluttende prøve samt eksamen.

5. Opgaver:
Se beskrivelse vedr. grundforløbsprøven.

6. Fagintegration
7. Lærerkvalifikationer
Læreren skal i dette modul besidde de grundlæggende færdigheder inden for snedkerfaget, samt være uddannet i Solid Works.
Læreren skal kunne grundlæggende matematik, samt kunne håndtere de stationære maskiner på maskinværkstedet.

8. Evaluering
I afslutningen af modulet vil der foregå evaluering. Den vil foregå mundtlig sammen med læreren og læreren vil efterfølgende
dokumentere dette i elevplan. Ydermere vil der foregå evaluering af selve undervisningen, hvor eleverne kan give feedback til
deres lærere.

9. Bedømmelse:
Eleven vil modtage en bedømmelse af sin opgave med en karakter på 7-trins skalaen, på baggrund af den løste opgave, samt
den samlede port folio, som eleven har samlet gennem sin uddannelse.
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Valgfag

Pædagogisk didaktiske overvejelser:
Undervisningen i valgfagene tager udgangspunkt i en anerkendende pædagogisk tilgang til eleverne. Den er primært
praksisorienteret og ender i et færdigt/overskueligt produkt. Bonusfag og støttefag tilrettelægges i samråd med
klasselæreren så eleven opnår en differentieret undervisning, der enten hjælper eleven op på det generelle niveau som
klassen ligger på i forløbet eller kan bygge ekstra kompetencer til læringen.
Valgfag udbydes i uge 8 og 12 jf. pkt. 2.1. Uge 8+13 er på tværs af Bygge- og Anlæg afdelingen, hvor eleverne frit kan
vælge mellem de valgfagstilbud der er. Dette er selvfølgelig kun muligt, såfremt eleverne ikke vurderes at skulle have
støttefag. Valgfagstilbuddene på tværs underbygger elevens helhedsforståelse, samt anses for at være en god
motivationsfaktor.
Valgfag:
Eleven tilbydes følgende valgfag:
Uge 8
Materialelære
Håndværktøj/opmåling
Cad
Maskinkendskab
El-håndværktøj
Byg
Matematik
Støttefag
Design
Erhvervs fag

Uge 12
Materialelære
Håndværktøj/opmåling
Cad
Maskinkendskab
El-håndværktøj
Byg
Matematik
Støttefag
Design
Erhvervs fag

Støttefag
Formål
Faget har som formål at støtte elevens boglige og praktiske læring.
Varighed og opbygning
Støttefag har en længde på en uge og tager udgangspunkt i elevens uddannelsesplan, kompetencer samt egen vurdering. Indhold vælges i
samråd med læreren. Der undervises både i teori og praktik. Didaktikken er praksisorienteret.
Mandag
Afgrening/kortlægning
af særlig behov.
Udvælgelse af øvelser

Tirsdag
Praktik/teori

Onsdag
Praktik/teori

Torsdag
Praktik/teori

Praktik/teori

Praktik/teori

Praktik/teori

CAD-tegning:
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Fredag
Konklusion og
evaluering

Snedkerafdelingen
Særligt støttende undervisning i teknisk tegning i Solid Works.
Målet er at kunne fremstille og læse arbejdstegninger af simple møbelkonstruktioner.
Maskinkendskab:
Særligt støttende undervisning i basalt brug af stationære samt håndholdte maskiner.
Målet er at kunne betjene og opsætte de mest almindelige inden for faget anvendte maskiner.
Håndværktøj og opmåling:
Særligt støttende undervisning i brug af håndværktøj til brug ved håndsamlede sinker. Herunder håndtering og slibning
af værktøj samt opmåling og udlægning af forskellige samlinger.
Målet er at kunne udvælge, bruge og vedligeholde håndværktøj samt lave præcise opmålinger og udlægning af sinker.
Materialelære:
Særligt støttende undervisning i de mest almindeligt brugte materialer og termer inden for faget.
Målet er at eleven kender og kan udvælge de mest anvendte træsorter, pladematerialer og limtyper.
Finer:
Materialekundskab, intarsia, kontrol og virkning af prestryk, udbedring af fejl. Finering er en vigtig bestanddel af en
snedkers hverdag. Hvis du vælger finer som bonusfag vil du lære hvordan vi grundlæggende arbejder med finer og
hvordan vi håndterer evt. fejl under finering. Undervisningen vil også består samspil mellem teori og praksis. Her vil vi eks
undersøge hvordan prestryk og limmængde forholder sig til hinanden.
Materialelære:
Forsøg med svind od deformation af træ, træets mikrostruktur, bøjning af træ, forsøg med træets styrke. Når du arbejder
med træ må du kende til dens egenskaber. Vi vil prøve at undersøge med nogle forsøg hvordan træ arbejder når træ
optager of afgiver fugt. Ud over de praktiske forsøg vil vi dokumentere og beskrive den anvendte praksis og sammenligne
den med den teori som vi lægger til grunds.
BYG (bygningssnedker)
Med udgangspunkt i historieske bygninger vil vi arbejde med at fremstille en bygningsdel på traditionel snedkervis i en
byggepladslignende situation. Vi vil arbejde i høvlet konstruktionstræ som er handelsvarer i almindelige byggemarkeder
og trælaster. Vi vil hovedsagelig arbejde med el-håndværktøj som man som regel har i firmabilen som bygningssnedker.
Stilhistorie vil endvidere indgå som en bærende del af undervisningen.
Design C
Modulet strækker sig over 2 valgfagsuger (64 lektioner i alt) med afsluttende mundligt eksamen på niveau C. Modulet vil
være delt op i en teoriuge (8) samt en praktikuge (13).
I den teoretiske del vil vi blandt andet beskæftige os med: Farvelære, Anatomi/Ergonomi, Designhistorie, Stilhistorie,
Idéskitsering, Perspektivtegning samt fremstilling af Portfolio.
I den praktiske del skal vi forsøge at gøre jeres design idéer til virkelighed ved at lave skala-modeller og mock-up´s og
evt. et færdigt produkt.
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Som udgangspunkt vil I blive stillet en bunden opgave fra jeres lærere. Det kan være at vi beder jer om at designe en
taburet, et sofabord, et toiletmøbel en lampe eller en legetøjsbil.
Det kan også være at ”vi” begrænser ”jer”, således at I skal løse en opgave med et forudbestemt materialevalg og
materialemængde. Det kan være at I f.eks. får tildelt en pakke bøgefinér eller en ahorn planke og at I ud fra det skal
kunne designe noget brugbart.

Eksamen:
Eksamen bliver holdt som en uformel fremlæggelse i 20 min i plenum for hele holdet. Designprocessen og teorien bag
fremlægges sammen med produkt eller mock-up og der foretages fælles evaluering. Læreren noterer og giver karakterer
efter endt forløb.
Erhvervsfag
1 + 1 uger
I dette valgfag lærer du om processtyring og arbejdsplanlægning i forhold til at kunne indgå aktivt i en
snedkervirksomhed. Målet med faget er at udvide elevens kendskab til sammenhængen mellem erhverv, stat og
fagforeningernes rolle i byggebranchen.
Undervisningen tilrettelægges som en delt teoretisk og praktisk undervisning, hvor vi vil tage udgangspunkt i behovet for
aktivt at kunne søge læreplads efter endt grundforløb.
Emner






Praktikpladssøgning
Internationale forbindelser
Processtyring og arbejdsplanlægning
Den danske model
Iværksætteri
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Den teoretiske undervisning vil bestå af oplæg fra tavlen og Cooperative Learning hvor eleven vil blive undervist i at skrive
motiverede og målrettede ansøgninger, arbejde med processtyringsværktøjer og læse om opbygningen af branchen i
Danmark og udlandet.
Vi vil besøge virksomheder, fagforeninger og evt. Dansk Industri med henblik på at forstå sammenhængen mellem
arbejdsmarkedets parter i den danske model.
Under emnet Iværksætteri vil der blive fokuseret på at bringe elevens egne evner og interesser ind i sammenhængen med
branchen og arbejdsmarkedets parter når de skal udtænke et produkt og lave en produktions og salgsplan.

GRUNDFAG:
Teknologi
Fagets Identitet
Identitet
Faget teknologi beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter, materielle som immaterielle og
forudsætningerne herfor. Teknologi bygger på viden, organisation, teknik og produkt.
Faget integrerer konkrete håndværksmæssige færdigheder med en række andre færdigheder, som er
nødvendige for at produktudvikle og imødekomme kunde- og brugerbehov.
Faget har dermed et praktisk-erhvervsmæssigt sigte. Fagets almene sigte er viden om teknologisk
udvikling og om den centrale rolle, som håndværk og teknologi spiller i samfundets udvikling.
Formål
Formålet med faget 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.
Hertil kommer anvendelsen af naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig viden og kunnen samt
brugen af kommunikative færdigheder. Forståelsen opnås gennem konkret arbejde med at udvikle og
fremstille produkter på baggrund af idegenerering, undersøgelse af kunders eller brugeres behov samt
vurdering af produktet.
Det konkrete arbejde i faget skal medvirke til opbygning af elevernes forståelse for den komplekse
sammenhæng der er mellem samfundsudvikling, naturvidenskabelig viden, håndværksmæssig kunnen og
teknologisk udvikling.
Endelig er formålet, at eleverne får erfaringer med arbejdsmetoder, der giver kompetencer til at arbejde
med problemorienteret projektarbejde.

Struktur og indhold i undervisningsforløbet
Indhold
Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudvikling forløb bestående af faserne produktprincip, produktudformning og
produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation herfor.
Produktprincip
a. Opstille forskellige ideer til produkt (1.14 , 4.14)
b. Udvælge ide til produkt
c. Udarbejde krav til det valgte produkt (2.1.16, 1.17)
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d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt ( 2.13)
Produktudformning og produktion
a. Udvikle og fremstilleet produkt (2.1.15, 2.1.17, 4.16)
b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet (2.1.6)
Test af produkt
Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav (2.1.6, 2.1.19, 2.1.25)
Dokumentation
Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister, tegninger og lignende

Delmål
Ide generering er mulighedernes kunst
Mange ideer er skabende for innovation. Eleverne skal blive fortrolige med arbejdet med mange ideer, se
mulighederne i gruppens samlede idepulje og udnytte den.
Samarbejde
Flere tanke er lig med flere muligheder. Gruppearbejde er vigtigt for innovation derfor skal eleverne
opdage at kompromis og diskussion er vejen frem mod nye ideer, tanker og løsninger.
Det entreprenante
Tanker og ideer kan ikke alene kaldes innovation, der skal handling bag. Eleverne skal lære at omsætte
deres tanker til virkelighed. Teorien skal afprøves og se om den holder i virkeligheden, først når ideen har
stået sin prøve i det praktiske har eleverne mulighed for at se om deres ideer virker eller om de skal retur
til tegnebrættet og justeres.

Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister, tegninger og lignende (4.15)

Kernestof
Formulering af problemer
Opstilling af løsningsmuligheder
Bearbejdnings og fremstillings principper
Miljømæssige aspekter i forbindelse med produktion
Materialevalg under hensynstagen til produktion, funktion og pris
Anvendelse af enkel naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling.

Opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed (antal lektioner):
Modul 1
2 dage
Problemformulering
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Arbejdet med projektet foregår i grupper ad 4-5 personer. Eleverne arbejder alene med en lærer som
facilitator. Det foregår løbende evaluering, og læreren hjælper grupper, for at støtte udviklingen af
arbejdet. Læreren passer på tiden og markerer skift. For hver skift introducerer man til en ny fase og
eventuelt forklarer meningen. Undervisningen er opdelt i tidsrammer for at give en rytme og fokus og
hjælper til at strukturere. Det er vigtig at ALLE elever deltager og kommer med deres ideer.
Undervisningsdifferentiering
Differentiering kan foregår på emnevalg og dens kompleksitet.

Projekt beskrivelse








Læs projektoplægget (der udleveres oplægget på skrift)
Find nøgleproblemer, behov (alle deltager få 5 minutter hver til at komme med forslag, Der skal enten
tales eller skrives uafbrudt, uanset om det man siger eller skriver giver mening eller ej. Husk at notere eller
optage alle ideer.
Udvælg et problem (på bagrund af forslagene udvælg et problem, behov)
Beskriv årsager til nøgleproblemet/behovet (samtlige deltager skriver mindst en halv side om årsager)
Beskriv virkninger af nøgleproblemet (samtlige deltager skriver mindst en halv side om årsager)
Aflever fælles projekt beskrivelse (der laves en kort præsentation af arbejdet for klassen hvor alle er
velkommen til at kommentere og evaluere.

Problemanalyse
I problemanalysen undersøges problemstillingen. I starter med bredt nøgleproblem som du snævrer ind.
Til sidst har du en afgrænset og konkret problemstilling. I opgaven indføres i problemstillingen og afsluttes
med en problemformulering.


Diskuterer problemets årsager og virkninger (tegn et problemtræ)

Problemtræ
Behovet – i hvilke situationer kan metoden hjælpe dig?
Du er i opstartsfasen af et projekt, og du har brug for at afdækket den problemforståelse, der knytter
sig til det centrale emne for projektet. Du har derfor brug for et værktøj, der kan afdække denne
problemforståelse og samtidig give et billede af, hvilke årsagssammenhænge, der knytter sig til
problemet.
Hvad går metoden ud på?
At lave et problemtræ går først og fremmest ud på i fællesskab at identificere, hvad projektgruppen
forstår som det centrale problem i projektet. Dernæst skal de problemer, der er associeret med det
centrale problem, identificeres, så de årsagssammenhænge, der findes i projektet, står tydeligt frem
for alle i projektgruppen.
Hvordan udføres metoden?
1.
2.

Start med en brainstorm for at identificere projektets centrale problem. Skriv det på et kort
eller en Post-it.
Brainstorm derefter på de problemer, der relaterer sig til det centrale problem og skriv dem
på hver deres kort eller Post-it.
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3.
4.
5.

Lav derefter et hierarki af årsager og effekter, hvor problemer, der direkte forårsager det
centrale problem, placeres under det centrale problem, mens problemer, der er effekter af
det centrale problem, placeres over det centrale problem.
For hvert problem stilles spørgsmålet: ”Hvad forårsager dette problem?”. Skriv årsagerne på
separate kort og placér dem under det problem, som de forårsager. Hvis der er flere end en
årsag, der forårsager et problem, placeres de på samme niveau under problemet.
Check problemtræet igennem for fuldstændighed og nøjagtighed og forbind problemerne
med årsag-effekt streger, der viser forbindelserne.

Hvorfor er metoden værdifuld?
Et problemtræ giver overblik over de antagelser og sammenhænge, som udgør hele
problemkomplekset i projektet. Derudover udpeger et problemtræ de sammenhænge, som man måske
er usikre på, og som kan være nyttige at huske, når man fx skal formulere interviewspørgsmål. Til sidst
åbner et problemtræ op for en vurdering af, om det nu også er det centrale problem, man diskuterer,
eller om det er noget mere grundlæggende, der skal adresseres.
Tips
•Man kan også bruge en lignende metode til at teste kvaliteten af ideer i stedet for karakteren af
problemer. Man sætter ideen i centrum på en flipover eller whiteboard og spørger, ‘hvorfor er det en
god idé?’ igen og igen. Hver gang skriver man svaret på en Post-It eller et papkort. Man spørger indtil,
man føler, at man har fået et tilstrækkeligt godt (fundamentalt) svar. Når man ikke længere kan spørge,
‘hvorfor er det en god idé’, så er ideen nok god!
•Bruger man et white board, så husk at tage et billede af det færdige problemtræ, så det kan tages
frem senere i projektforløbet om nødvendigt.






Udvælg et problemstilling (fra problemtræ)
Problemtræ
Opstil problemformulering
Stil spørgsmål til problemformuleringen med HV-ord
Analyser ud fra spørgsmålene

Modul 2
2 dage
Planlægning (formål, læringsudbytte, arbejdsformer, opgaver, undervisningsdifferentiering)

Produktet og brugeren
Der skal laves en undersøgelse af brugerens behov og ønsker. I opgaven kan I redegøre for
brugerundersøgelser. Først når de data er indhentet og bearbejdet er I parate til at arbejde med en
løsning.









Beskriv kunden, bruger (Det behøver ikke nødvendigvis at være samme)
Find og beskriv kundesegment
Vælg målgruppen
Bestem målgruppens størrelse
Analyser brugerens behov (attraktive egenskaber, fysiske behov, skjulte behov, psykiske behov.
Analyser brugerens ønsker (spørgeskema, interview)
Bearbejd data (statistik, visualisering, kvantitative og kvalitative udsagn)
Undersøg hvilke muligheder brugeren har nu
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Identificer brugertilfredsstillelse (kerneegenskaber, funktion, udsende)
Identificer konkurrenterne

Idegenerering
I dette fase skaber I flere ideer og tanker der hver for sig kan hjælpe med løsningen af problemet. Ved at
udvikle, sammenbygge, sortere i disse ideer kan I finde på en produktløsning. (Brainstorm, divergent
tænkning, konvergent tænkning,



Beskriv fokusområdet (fokus spørgsmål)
Skab Ideer (mange, ideskabelse, kreative teknikker)

Brainstorm
Behovet – i hvilke situationer kan metoden hjælpe dig?
Du har identificeret en masse udfordringer, og du har brug for at få omsat din viden til bæredygtige
ideer til at imødekomme udfordringerne og problemerne.
Hvad går metoden ud på?
Brainstorm bruges særligt, når der skal skabes mange ideer til at løse identificerede udfordringer, men
kan også bruges, hvis der er brug for inspiration generelt. Brainstorm kan ske på baggrund af research,
eller den kan tage udgangspunkt i deltagernes egen viden.
Hvordan udføres metoden?
En brainstorm tager som udgangspunkt i et emne, men man kan gennemføre en brainstorm på
forskellige måder. For alle brainstorms gælder følgende fællestræk: alle ideer er gode, byg videre på de
andres ideer, kritiser ikke under en brainstorm og skriv alle forslag ned.
Derudover kan der skelnes mellem ”den åbne brainstorm” og ”den stille brainstorm”.
I den åbne brainstorm er facilitatoren både ordstyrer og skribent.
1.
2.
3.

Start med at gøre klart for alle, hvad emnet er, og hvor lang tid der er til brainstormen.
Alle deltagere i gruppen siger deres ideer højt, og facilitatoren sikrer, at de bliver skrevet ned
og placeret synligt for alle.
Når tiden er gået, gennemgås samtlige ideer én efter én for at sikre, at alle har den samme
forståelse af, hvad ideen er. Det er ideens bagmand, som skal forklare, hvad der menes, men
det er ikke meningen at åbne for en diskussion.

Den stille brainstorm kan benyttes, hvor deltagerne ikke er så trygge ved at tage ordet, eller hvis
gruppen er meget stor.
1.
2.
3.
4.
5.

Start med at gøre emnet og tidsrammen klar for alle deltagere.
Uddel gule Post-Its eller papkort til alle deltagere.
Bed deltagerne om at sidde hver for sig eller i mindre grupper og generere ideer.
Hver ide skrives tydeligt på en papirlap.
Når tiden er gået, præsenterer hver deltager eller gruppe sine ideer. Facilitatoren hænger
dem op, så alle kan se dem.

Man kan gøre brainstormen mere eller mindre stressende alt afhængig af hvor lang tid, man giver
gruppen eller ved, at der skal genereres et bestemt antal ideer (fx 50). Effekten af sådanne benspænd
er, at deltagerne tvinges til at tænke ud af boksen, selvom de sidder med en stor viden på et begrænset
område.
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Hvorfor er metoden værdifuld?
En brainstorm giver dig mange ideer på kort tid, og metoden får sat deltagernes viden i spil på en
struktureret måde.
Tips:







Sammensæt et godt team – gerne mange forskellige fagligheder. Det sikrer et flow af ideer,
fordi folk bidrager med forskellige vinkler på emnet.
Kritisér ikke hinandens ideer, men byg videre på de hinandens idéer.
Visualisér gerne dine ideer. Det kan være nemmere at forstå betydningen af tegning end af
ord.

Udvælg ideer (få)
Udvikl ideerne (varianter)
Hvad er divergent tænkning?
Den divergente tænkning er således den, hvor man formår at tænke på måder, der adskiller sig fra
andre mere konventionelle måder. At kokkerere kan således også appellere til divergent tænkning, hvis
kokken for eksempel har mod på at tilføje en helt ny og i den sammenhæng hidtil ukendt ingrediens.
Divergent tænkning foregår, når problemløseren afsøger flere forskellige muligheder for at løse en
opgave eller et problem. [...] Divergent tænkning åbner perspektiv og muligheder under
problemløsningen, og er fantasirig og opfindsom
Hvad er konvergent tænkning?
Konvergent tænkning er domineret af strukturerede og analytiske tilgange, hvor man arbejder frem
mod et bestemt mål. Madlavning er typisk præget af konvergent tænkning, hvor man følger en bestemt
opskrift og når frem til at kreere en på forhånd udpeget ret med en bestemt smag og udseende.
Konvergent tænkning foregår i forbindelse med problemløsning, der sigter mod én eller kun få
løsninger på et problem. Løsningen af opgaven kan eventuelt kræve en ganske bestemt
fremgangsmåde.



Vurder ideerne

Prioriteringsmatrix
Behovet – i hvilke situationer kan metoden hjælpe dig?
Du står med en masse ideer og har brug for at prioritere mellem dem, så du ved, hvilke ideer du skal gå
videre med.
Hvad går metoden ud på?
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Metoden går ud på at udvælge de bedste ideer. Det er vigtigt at få en masse ideer, men det er
afgørende at kunne prioritere mellem ideerne. Det gør man ved at holde ideer op til nogle parametre. Et
parameter kan være ”værdi for brugeren”, som handler om, hvorvidt ideen er gavnlig for samfundet og
den enkelte bruger. Et andet kan være ”realiserbarhed”, som handler om, om ideen kan realiseres
inden for de eksisterende organisatoriske rammer.
Hvordan udføres metoden?
Metoden udføres i grupper.
1.
2.

Der laves en matrix med de valgte parametre på hver akse samt grader af sværhed og lethed
I gruppen skal hver idé diskuteres i forhold til parametrene og placeres på matrixen. Når alle
ideer er placeret, kan prioriteringen begynde.
Prioriteringen kan foregå således:





3.

Ideer placeret i nederste venstre hjørne (svært realiserbart med mindst værdi for brugeren)
kan umiddelbart tages fra.
Ideerne i nederste højre hjørne (let realiserbart, men lav værdi for brugeren) skal enten
forkastes eller modificeres.
Ved ideerne i øverste venstre hjørne (svært realiserbart, men høj værdi for brugeren) kan der
”plantes et frø”.
Ideer, der sidder i det øverste højre hjørne (let realiserbart med høj værdi for brugeren) vil
være de ideer, der er bedst at arbejde videre med.
Nu har I identificeret ideernes potentialer i forhold til jeres kriterier og I kan dermed træffe en
kvalificeret udvælgelse af jeres ideer.

Hvorfor er metoden værdifuld?
Metoden udforsker ideernes potentialer, og gør deltagerne i stand til at foretage en kvalificeret
prioritering og udvælgelse af ideerne. Derudover er den fælles diskussion om ideernes placering med
til at skabe en fælles forståelse for ideerne og deres indhold.
Tips








Det kan være en god idé at bruge jeres personas, når I prioriterer. Det kan gøres med
spørgsmålet: ”Vil det give værdi i forhold til denne personas?”
Sørg for, at det ikke kun er en eller to i en gruppe, der sætter ideerne på
prioriteringsmatrixen. Det skal være diskussionen i gruppen, der afgør, hvor ideen skal
placeres.
Hvis der ikke kan opnås enighed i gruppen, kan en afstemning om de bedste ideer også
fungere som en prioritering.

Beskriv Ideen
Beskriv tanker om produktet (produkt, proces, opskrift mm)
Udfør en nytteværdianalyse

Modul 3
3 dage
Produktudformning og produktion (formål, læringsudbytte, arbejdsformer, opgaver, undervisningsdifferentiering)
Gruppen udarbejder en plan for fremstillinen af en skuemodel. Der er fordeling af opgaver mellem
deltager. Alle deltager aktiv i udarbejdelsen af model og hjælper de andre under arbejdet.

Udvikling af produktløsning
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Formulerer krav til processen
Beskriv ca. tre løsningsforslag
Undersøg relevant viden til løsningsforslag (fysiske og tekniske egenskaber)
Udvælg produktløsning
Vurdering. Fordele og ulemper ved valgte løsning. Konsekvensvurdering, helhedsvurdering,
konstruktionsvurdering,

Produkt specifikation




Opstil detaljerede krav til produktløsningen (funktion, design, miljø)
Undersøg betingelserne for fremstilling af produktløsningen (fremstillingsmetoden, materialer,
sikkerhedskrav)
Formulerer produktspecifikation (dimensioner, funktioner, ydelser)

Konstruktion
Fremstilling af produktet starter ofte med tegninger eller modeller der tilnærmelsesvis skal vise produktet.











Vælg materiale, fremstillingsproces og samlingsmetoder
Fremstil arbejdstegninger
Beskriv produktdelen
Fremstil samlingstegning
Skriv en samlet materialeliste/stykliste
Fremstilling af skuemodel
Test prototypen ud fra de stillede krav
Vurderer og kom med forslag til forbedringer
Juster
Vurder hvilke af parametre giver det optimale resultat.

Modul 4
1 dag
Test af produkt (formål, læringsudbytte, arbejdsformer, opgaver, undervisningsdifferentiering)

Teknologianalyse
I analysen skal du sammenfatte det arbejde du har gjort i de foregående procedurer.








Beskriv produktet (materialer, funktion)
Gør rede for den viden der knytter sig til produktet (materialekendskab, viden fra andre fag)
Gør rede for den teknik der knytter sig til produktet (fremstilling)
Vurderer konstruktionen
Vurderer opfyldelse af de fastsatte krav
Vurderer produktet i forhold til kundens og brugerens behov
Kom med forslag til forbedringer til selve produktet eller funktioner

Miljøvurdering
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I miljøvurdering undersøges produktets miljøpåvirkning. Miljøvurderingen bør indgår i udvikling og
forbedring af produktet. (Bæredygtig udvikling, drivhuseffekt, forsyningshorisont, livscyklusvurdering,
miljøeffekter, produktets ydelse, ressourcer, toksicitet, vugge til grav/vugge.







Beskriv formålet med miljøvurderingen
Systematiser miljøeffekterne (MEKA Materialer, Energi, Kemikalier, Andet)
Angiv miljøeffekterne i hver af produktets livscyklusser.
Vurder miljøeffekternes relative størrelse og betydning
Vurder hvordan miljøpåvirkning kan undgås
Kom med forslag til ændringer i produktdesignet.





Der udarbejdes dokumentation som kan præsentere og dokumentere resultatet
Præsentationen kan være på papirform eller elektronisk og skal passe til konteksten.
Præsentationen foregår for alle den sidste dag.

Modul 5
2 dage
Præsentation.

Arbejdsformer, didaktiske principper.

Arbejdsform
Strukturen i undervisningen er basseret på innovations trappen
Arbejdet med projektet foregår i grupper ad 4-5 personer. Eleverne arbejder alene med en lærer som
facilitator. Det foregår løbende evaluering, og læreren hjælper grupper, for at støtte udviklingen af
arbejdet. Læreren passer på tiden og markerer skift. For hver skift introducerer man til en ny fase og
eventuelt forklarer meningen. Undervisningen er opdelt i tidsrammer for at give en rytme og fokus og
hjælper til at strukturere. Det er vigtig at ALLE elever deltager og kommer med deres ideer.
Min arbejdstese er at motivationen for at arbejde med løsningerne kommer af at det er eleverne bruger
deres egen viden og input i undervisningen til at opfinder den dybe tallerken, for selv om resultatet bliver
noget som i faget er almen viden for en svend er det jo netop de færdigheder og den viden som eleven skal
opdage. Dette ligner umiddelbart ikke innovation i ordrets mest almene forstand, men for eleven er den
opdagede viden ny, og den er tilvejebragt ved brug af eksisterende viden og eksperimentel afprøvning,
hvilket som tidligere beskrevet er innovation, men på det personlige plan. Formålet med at de ”opdager”
den nye viden og afprøve den sigter mod at ændre elevernes kognitive struktur og adfærd.
Undervisningsdifferentiering

Differentiering kan foregår på emnevalg og dens kompleksitet. Der kan også læges vægt støtte til arbejdet
og selvstændighedsgrad.

Opgaver
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Opgaver er selvvalgte. Der er dog mulighed for se på eksempler på forslag og blive inspireret at dette.
Løbende vil der blive indsamlet elevernes opgaver som vil tjene som eksempet til andre. Opgaverne kan
omhandle både fysiske produkter som ideer til bedre arbejdsmiljø, arbejdsgange mm.

Kolaborativ undervisning
Formål
Formålet med kollaborativ undervisning er at øge elevens læring, at træne eleven i at samarbejde og at
styrke undervisningen i idéskabelse. Kollaborativ undervisning antages at kunne bidrage til elevernes
læring, og til at de udveksler viden og erfaringer. Nødvendigheden af at kunne samarbejde forventes
udviklet i undervisning, hvor eleverne er afhængige af hinanden for at kunne løse opgaverne. Det formodes
endvidere, at elevernes evne til at udtænke nye idéer eller beslutte løsninger på udfordringer udvikles i et
samarbejde, hvor de kan inspirere hinanden.

Definition og eksempler
Kollaborativ betyder samarbejdende. I kollaborativ undervisning arbejder eleverne sammen mod et fælles
mål, og eleverne oplever, at de er indbyrdes afhængige af hinanden i arbejdsprocessen. Både videndeling
og kommunikation mellem deltagerne er vigtige elementer i en samarbejdende praksis. Det er vigtigt, at
eleverne har oplevelsen af et fælles ansvar for, at målet bliver nået.
Et eksempel på kollaborativ undervisning er, når en gruppe elever skal fremstille en buffet. Gruppen afgør i
fællesskab, hvilke retter, der indgår i buffeten. Eleverne er indbyrdes afhængige, fordi en person alene
ikke kan nå at fremstille alle retter og sikre, at de er varme til tiden. Hvis én elev er ansvarlig for
økonomien, en anden for ernæringssammensætningen og en tredje for gæster med diæt, har eleverne
Helheds orienteret undervisning
Formål
Formålet med helhedsorienteret undervisning er at understøtte elevernes motivation og faglige udbytte af
undervisningen. Formålet er endvidere at sikre, at eleven tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer
gennem de helheder, som er naturlige i uddannelsen. Antagelsen er, at eleverne øger deres lyst til at lære,
hvis de oplever, at undervisningen er tilrettelagt i meningsfyldte forløb, som knytter an til Pædagogiske
begreber, oktober 2014 4
noget, der er kendt fra virkeligheden. Derudover er formålet, at eleverne gennem den helhedsorienterede
undervisning lærer at bruge deres teoretiske og praktiske færdigheder i sammenhænge.
Definition med eksempler
I den helhedsorienterede undervisning tilrettelægges læringsforløb med udgangspunkt i helheder, og
knytter sig dermed til en forståelse af, at verden uden for skolen ikke er opdelt i fag og delelementer. Den
helhedsorienterede undervisning ønsker så at sige at afspejle den sammensatte verden, som eleverne
skal bruge deres faglige teoretiske og praktiske færdigheder i.
En helhedsorienteret undervisning kan tilrettelægges i forskellige slags helheder. Helhederne kan for
eksempel være sammensat med elementer fra:
• forskellige uddannelser
• grundfag og erhvervsfag
• uddannelsens skoledel og praktikdel
• forskellige faglige emner indenfor ét fag
• fag og elevernes erfaringer fra fx fritid, fritidsjobs og tidligere skoleundervisning
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Et eksempel på et helhedsorienteret undervisningsforløb er, når elever fra forskellige uddannelser fx
murer-, tømrer- maler- og elektrikerafdelingen arbejder sammen om et projekt, fx at bygge et hus. De skal
hver for sig bruge deres teoretiske og praktiske faglighed og planlægge deres faglige samarbejde omkring
byggeprojektet.
Et andet eksempel fra landbrugsuddannelsen illustrerer, at man kan træne ét fags discipliner i
meningsfulde praksisnære helheder: ”Hvad koster det at gøde den mark, som er vist på satellitbilledet?
(Med angivelse af målestoksforhold)”. For at løse opgaven skal eleven arbejde med forskellige
matematiske discipliner, men i en helhed, som vil være typisk for erhvervet.

Fagintegration
Faget teknologi tager udgangspunkt i snedkerfaget og alle de discipliner som eleven tilegner sig gennem
grundforløbet. Faget vil gør brug af det indlærte på skolen samt de erfaringer eleven har. Der vil blive brugt
viden om materialer, fremstillingsteknikker, arbejdsmetoder, miljø, kemi, maskiner, ergonomi, menneske

Prøver og eksaminer
Der er ingen eksamen i grundfaget Teknologi. Faget afsluttes med en gruppe fremlæggelse af deres
produkt og Faget varighed er 2 uger.

Løbende evaluering
Det vil foregår løbende evaluering og stiladsering af elever undervejs. Grupper der kræver mere hjælp på
grund vanskeligheder vil få mere støttetid. Til sidst er der præsentation hvor man få den sidste evaluering.

Matematik
Formål
At eleven får viden, færdigheder og kompetencer til at uddrage, og anvende matematiske modellering1, i det daglige
arbejde som snedker.
At eleven give eleven grundlag for videre uddannelse
Mål:
At eleven opnår kompetencer i matematik, svarende til F niveau.
Herunder at:

Eleven kan løse praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund.
Genkende matematikken i praktiske situationer
Anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i
deres grundform
Gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder

1

Ved matematisk modellering forstås, metoder der forenkler, strukturerer, skaber forståelse for
og muliggør løsning af opgaver
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Anvende relevante hjælpemidler.

Didaktik
Eleven skal modtage 68 lektioners undervisning fordelt på gf2
Undervisningen tilrettelægges som anvendelsesorienteret grundfagsundervisning, der fungerer i et tæt samspil med det
uddannelsesspecifikke fag. Dvs. At faget skal didaktisk planlægges i samarbejde med de lærerteams, der planlægger og
afvikler undervisning på de uddannelsesspecifikke fag.
Matematik undervisningen planlægges i lektionsforløb på maksimum fire sammenhængende lektioner.
Metode
Undervisningen tilrettelægges som problematiserende undervisning, frem for faste opgave oplæg.
Undervisningen tilrettelægges så eleven oplever en vekslen mellem teoretiske oplæg og praktiske opgaveløsninger.
Undervisningen planlægges som en undersøgende undervisning, hvor eleven via eget arbejde og arbejde i grupper,
opfordres til at undersøge, finde og benytte matematiske modeller til løsninger.
Der opfordres til, at undervisningsmetoder som Cooperative Learning, gruppearbejde, flipped learning, og flipped
classroom inddrages i den daglige undervisning.
Undervisnings materialer
I undervisningen benyttes bogsystemet ”matematik for grundforløb”, der indkøbes i klassesæt til udlån til eleverne, samt
bogen ”Matematik for Tømrere” der bruges i uddrag.
Endvidere bruges uddrag fra andre matematiske bogsystemer
Pensum
Jf. Grundfagsbekendtgørelsen undervises der i følgende grundlæggende elementer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk
Regnearternes hierarki
Procentregning
Mål og vægt
Forholdsregning
Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler

Som supplerende stof er 2.3.1 geometri valgt
Undervisningen er tilrettelagt med følgende indhold:
1.
2.
3.
4.

Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant, og firkant)
Enkle rummelige figurer
Målestoksforhold
Pythagoras Læresætning
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5. Trigonometri i retvinklede trekanter
Erhvervsfagligt temaopgave
Oplæg til den erhvervsfaglige temaopgave gives som problematiserende opgave.
Eleven vælger selv sit erhvervsfaglige tema, men temaet skal indeholde mindst to matematiske problemstillinger.
Det valgte emne skal omfatte 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
Hjælpemidler
Der undervises i brugen af IT, med særlig vægt på regnearket, brugen af toturial undervisning, som Kahn Acadamy eller
matematik kanalen, Smartphone som dagligt hjælpeværktøj, med særlig vægt på app’s som Regneregler og Starks
Håndværker app, samt lommeregneren.
Der arbejdes, i undervisningen, med brugen af UVM’s formelsamling for FSA
Dokumentation
Eleven udarbejder tre dokumentationer, hvori eleven demonstrerer matematisk modellering af praktiske opgaver.
Der arbejdes med såvel lukkede som åbne opgaver.
Valg af matematisk model samt metode til løsning af opgaverne skal fremgå af dokumentationen.
De valgte dokumentationer skal tilsammen dække de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det
erhvervsfaglige emne.
Dokumentationerne kan udarbejdes som en del af den almindelige opgaveløsning i klassen. Dokumentationerne
godkendes af læreren.
Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve

Lektionsplanlægning (se lektionsplan bilag 1 – under udarbejdning)
Undervisningen planlægges med følgende vægtning
1. Grundlæggende viden vægtes med xx lektioner, fordelt på følgende fagområder:
2. Supplerende stof vægtes med xx lektioner, fordelt på følgende fagområder:
3. Erhvervsfagligt projekt planlægges med xx lektioner.
Løbende evaluering
I matematik arbejdes der med en kombination af evaluering, test og hjemmearbejde (der skal tjene som
eksamensdokumentation) Evalueringsformer beskrives i lektionsplan for matematik.
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Eksamen
Den afsluttende prøve varer to timer.
Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget indeholder både lukkede og åbne
spørgsmål.
Spørgsmålene har udgangspunkt i en praktisk situation og kan referere til elevernes dokumentation.
Spørgsmålene giver eleven mulighed for at demonstrere opnåelse af de matematiske kompetencer, som beskrevet i
fagets mål med fokus på matematisk modellering. Spørgsmålene dækker bredt inden for matematiske emner fra
kernestoffet og det supplerende stof, som er behandlet i undervisningen.
Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede prøveoplæg.
Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis.
Eleven må bruge følgende digitale hjælpemidler, lommeregner, computer med regneark, samt smartphone uden
internetadgang (fly mode)
Prøveoplæg samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen, sendes til censor forud for prøvens
afholdelse.
Op til fire elever aflægger prøve samtidig.
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering
Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes arbejde med matematikken.
Eksaminators og censors samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden.
Under eksaminationen gør eleven rede for de beregninger, der er foretaget. Eleven kan henvise til eller inddrage
eksempler fra de medbragte dokumentationer. Eksaminator og censor kan stille uddybende spørgsmål.
Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og formelsamling.
Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning.
Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens
mundtlige præstation.
Bedømmelsesplan
Ved bedømmelsen anvendes 7 trins skalaen
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt.
2.1. I denne vurdering lægges der vægt på, om eleven:
1. Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende opgaver, herunder:
a. Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske situationer,
b. kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver,
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c. kan foretage enkle beregninger korrekt,
d. kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold,
e. kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser,
f. har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt og
g. kan anvende hjælpemidler korrekt.

2. kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder:
a. Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger,
b. kan dokumentere beregninger skriftligt og
c. kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres anvendelse.

Lærerens udviklingsarbejde og kompetenceudvikling
Lærere der arbejder med matematik grundfag skal deltage i matematisk udviklingsarbejde på tværs af afdelingen, samt i
matematiske udviklingsgrupper på tværs af NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN.
Da udviklingen af elektroniske hjælpemidler foregår i et højt tempo, opfordres det matematiske lærerkollegium til,
konstant at holde sig opdateret på denne udvikling, gennem at deltage i udviklingsfora både fysisk og på nettet.
Lærere der arbejder med matematik, skal tilbydes kompetenceudviklingsforløb, så underviseren besidder
undervisningskompetencer svarendende til et niveau over F

2.3.1 Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmodul (næste side)

51

Snedkerafdelingen
Lektionsplan modul1

Ramme i massivtræ med fyldning

Formål: Eleven skal få grundlæggende viden inden for områderne massivtræ, samlinger i massivtræ, værktøjslærer, arbejdsmiljø og CAD tegning.
Målepinde taksonomi:
Eleven skal have grundlæggende viden på følgene udvalgte områder inden for snedkerfaget
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver inder overholdelsen af relevante forskrifter:
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

Lektion

Indhold

Varighe
d

Eleven skal kunne:

Målepinde Bilag 17

Lektione
r
4

Elevrettet beskrivelse

Målepinde Bilag 17

Have kendskab til:

1.5. Almindeligt forekommende træsorter,
andre relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer

Massivtræ ramme med fyldning i krydsfinér
Teori
Træets vækst
Teori 4

Indhold
-

Undervisnings-form:
Pædagogik:
Materialer:
Denne lektion kan
lægges som det
sidste i dette modul

Træets vækst med forskellige dele og
funktion
Fotosyntese
Nåletræ/løvtræ
Fejl ved træet, herunder reaktionsved,
overvoksninger, knaster og stormskader




Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………
Der skal tages højde for ………………
Der skal bruges to stk……….
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Hvad er træets opbygning og
struktur. Nåle- og løvtræ.
Hvordan fungerer det og
hvilke fejl og særlige forhold
kigger vi efter.

1.16. Almindelige begreber og fagudtryk inden
for erhvervet

Snedkerafdelingen

Ret/vang
Teori 2

-

Undervisnings-form:
Pædagogik:
Materialer:
Bør lægges efter
teori 1 og praktik 12, men før teori 3-4
og praktik 3-4

Viden om ret- og vrangsiden på træ og
betydningen for korrekt anvendelse under
udførelse af snedkerarbejde, herunder
som funktion og som konstruktiv
træbeskyttelse
Identificering af ret og vrang ud fra:
årringe, veddets farve, kanster, svindriser

1

Have kendskab til og forståelse for:



Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………

Hvorfor vi vender træet som vi
gør.
Hvordan vi kan udnytte træets
egenskaber til vores fordel.

1.5. Almindeligt forekommende træsorter,
andre relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer

1.16. Almindelige begreber og fagudtryk inden
for erhvervet
2.1.6. Begrundelse for valg af massivtræ, andre
relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer til indvendigt og
udvendigt arbejde

Der skal tages højde for ………………
Der skal bruges to stk……….
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Konstruktion
Teori 1
Undervisnings-form:

-

Tap slids, herunder forskudt bryst
Sinker, gennem, gering, fordækt

1

Have grundlæggende færdigheder til:


Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………

At udføre forskellige enkle og
grundlæggende
snedkersamlinger i træ.

1.7. Samlinger i møbel- og
bygningskomponenter, herunder tryk,
belastninger, styrke og stabilitet,

2.1.7. Afprøvning og udførelse af samlinger i
møbel- og bygningskomponenter

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Der skal bruges to stk……….
Bør gennemgås
som det første
inden man går på
værkstedet

Praktik
Værkstedsteknik
Praktik 1

Undervisnings-form:
Pædagogik:
Materialer:
Bør være det første
der gennemgås på
værkstedet

Indhold
-

Korrekt arbejdsstillig
Brugen af Høvlbænk
Lås værktøj inde hver dag
Oprydning hver dag!
En ugentlig stor oprydning
Affaldssortering

Lektioner
2

Elevrettet beskrivelse
Have kendskab til og forståelse for:




Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………
Der skal tages højde for ………………
Der skal bruges to stk……….
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Betydningen af
hensigtsmæssig ergonomi,
orden og ryddelighed på et
værksted.
Korrekt affaldssortering.

Målepinde Bilag17
1.23. Forebyggelse af arbejdsbetingede
belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og
psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af
praktiske arbejdsopgaver
2.1.23. Begrundelse af valg af
hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser
og arbejdsgange med henblik på at forebygge
belastning

Snedkerafdelingen
Værktøjslære
Praktik 3

Undervisnings-form:

-

Sav
stemmejern
vinkel/smigvinkel
Skydelære
Høvle
Vatterpas
Zieheklinge
Stregmål

22

Kendskab til og færdigheder til at
anvende og vedligeholde:


De mest grundlæggende
håndværktøjer i
snedkerfaget.

1.10. Hånd- og el-værktøjer og enkle
stationære maskiner samt daglige
vedligeholdelse
2.1.5. Anvendelse af måleværktøjer, herunder
udførelse af opmåling og materialeberegning i
forbindelse med udførelse af enkle møbler og
bygningskomponenter

Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Det er her eleverne
arbejder med
deres emner, så
teori 1-3 og
praktik 1-2 bør
være gennemgået
først
Slibeteknik
Praktik 2

Undervisnings-form:
Pædagogik:
Materialer:

Der skal bruges to stk……….

Både i hånden og på maskinerne
Kendskab til:
Bænksliber.
Caborundum sten.
Slibelære.
Vådsliber.
Japanersten.
Diamantsten.
Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………
Der skal tages højde for ………………

2

Kendskab til og færdigheder indenfor:


Forskellige slibeværktøjer,
slibesten og teknikker.



Værdien i skarpt værktøj og
hvordan det bruges i
forskellige situationer.

Forståelse for:
Vigtigheden i at holde sin
strygesten plan.
Hvad ”skarpt” er: (når to
flader mødes i en vinkel til
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1.10. Hånd- og el-værktøjer og enkle
stationære maskiner samt daglige
vedligeholdelse

2.1.11. Opstilling, anvendelse, fejlfinding og
vedligeholdelse af hånd- og el-håndværktøjer
og stationære maskiner

Snedkerafdelingen
Bør gennmgås
inden eleverne
begynder på
praktik 3

Der skal bruges to stk……….
-

-

Arbejdsmiljø

Indhold

Støv
Praktik 4

Fare ved luftbårne træstøvpartikler

Lektione
r
0,5

Elevrettet beskrivelse

Målepinde Bilag 17

Kendskab til og forståelse for:

1.22. Farer før løsning af en praktisk
arbejdsopgave

Bekæmpelse af luftbårne støvpartikler
Støvsuger
Svaber
Sugeanlæg




Pudsning i pudserummet
Undervisnings-form:

hinanden, mødes i et
defineret punkt).
Hvordan skærevinklen og
jernets egenskaber har
indflydelse på redskabets
skarphed og standtid.
Opnå forståelse for
sammenhængen mellem
skærevinkel(slibevinkel),
træsorten der arbejdes i,
samt den arbejdsproces
redskabet skal benyttes til.

Farer ved støv i forbindelse
med træbearbejdning.
Forebyggelse af og oprydning
efter støvforurening.

1.23. Forebyggelse af arbejdsbetingede
belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og
psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af
praktiske arbejdsopgaver
2.1.22. Identifikation af farer og ulykker før
løsning af en arbejdsopgave

Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
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Snedkerafdelingen
Der skal bruges to stk……….
Bør tages løbende under
værkstedsarbejdet
Affaldssortering
Daglig rengøring og affaldssortering
Praktik 4
Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
Undervisnings-form:
teori og praktik………
Pædagogik:

Der skal tages højde for ………………

Materialer:

Der skal bruges to stk……….

Bør tages løbende under
værkstedsarbejdet
Støj
Praktik 4

-

Farer ved støj
Brugen af høreværn
Støjgener flyttes til maskinværksted

Undervisnings-form:

Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………

Pædagogik:

Der skal tages højde for ………………

Materialer:

Der skal bruges to stk……….

1

Kendskab til og færdigheder til:


0,5

Daglig rengøring og
affaldssortering

Kendskab til og færdigheder til:


Skadelig støjpåvirkning og
forebyggelse deraf.

1.20. Affaldssortering
2.1.26. Identifikation og frasortering af
afgrænsede materialer til møbel- og
bygningskomponenter

1.23. Forebyggelse af arbejdsbetingede
belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og
psykosocialt arbejdsmiljø i forhold til løsning af
praktiske arbejdsopgaver
2.1.22. Identifikation af farer og ulykker før
løsning af en arbejdsopgave

Bør tages løbende under
værkstedsarbejdet
Teori/Viden
Dokumentation
Planlægningsværktøj
Teori 3

Indhold
-

Kendskab til procesbeskrivelse
Kendskab til skæreseddel

Lektione
r
2

Elevrettet beskrivelse
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Kendskab til:

1.15. Faglig dokumentation, f.eks. vejledning
og arbejdsbeskrivelse 1.18.
Planlægningsværktøjer

Undervisnings-form:
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Snedkerafdelingen
Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………



Planlægningsværktøjer.

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Bør tages inden eleverneDer skal bruges to stk……….
går i gang med deres
projekt/opgave på
værkstedet (praktik 3)
Tegning- Solidworks
Opret en part
Tegn og godkend en sketch
Copy information fra sketch til sketch,
også mellem tegninger
Lav en feature
Lav en assembly med mates
Undervisnings-form:

16

Kendskab til og færdigheder indenfor:


Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem
teori og praktik………

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………

3D tegning og anvendelse
inden for snedkerfaget.

1.1. Grundlæggende tegneteknik,
projektionstegning, symboler og signaturer der
anvendes i forhold til enkle møbel- og
bygningskomponenter
1.2. Geometriske betegnelser for
bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat,
prisme, kegle og cirkel
1.3. Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D
arbejdstegninger og 3D modellering af enkle
møbler og bygningskomponenter
1.4. Måletekniske standarder, værdier og
tolerancer, samt opmåling og beregning af
enkle møbler og bygningskomponenter
2.1. Grundlæggende metoder og færdigheder

Materialer:
Tages løbende hen over
modulet

Der skal bruges to stk……….

2.1.1. Læsning af tegninger og diagrammer til
møbel- og bygningskomponenter
2.1.2. Anvendelse af geometriske metoder til at
konstruere og kontrollere de almindeligste
vinkler, trekanter og firkanter i forbindelse med
praktisk arbejde
2.1.3. Udførelse af håndtegnede skitser af
enkle møbler og bygningskomponenter
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Snedkerafdelingen
2.1.4. Anvendelse af målfaste arbejdstegninger
og projektionstegninger af enkle møbler og
bygningskomponenter i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i
plan og lodret billede

Lektionsplan, modul 2

Ramme i massivtræ med fyldning___________

Formål: Eleven skal få grundlæggende viden inden for områderne massivtræ, samlinger i massivtræ, værktøjslærer, arbejdsmiljø og CAD tegning.
Målepinde taksonomi:
Eleven skal have grundlæggende viden på følgene udvalgte områder inden for snedkerfaget
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver inder overholdelsen af relevante forskrifter:
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne:

Lektion

Indhold
Massivtræ ramme med fyldning i krydsfinér

Varighed

Eleven skal kunne:

59

Målepinde Bilag 17

Snedkerafdelingen
Teori
Træets vækst
Teori 4

Undervisnings-form:

Indhold
Træets vækst med forskellige
dele og funktion
Fotosyntese
Nåletræ/løvtræ
Fejl ved træet, herunder
reaktionsved, overvoksninger,
knaster og stormskader

Pædagogik:

Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………

Materialer:

Der skal tages højde for ………………

Denne lektion kan
lægges som det
sidste i dette
modul

Ret/vang
Teori 2

Undervisnings-form:

Lektioner
4

Elevrettet beskrivelse
Have kendskab til:



Hvad er træets opbygning
og struktur. Nåle- og
løvtræ.
Hvordan fungerer det og
hvilke fejl og særlige
forhold kigger vi efter.

Målepinde Bilag 17
1.5. Almindeligt forekommende træsorter, andre relevante
materialer og befæstigelsesmaterialer
1.16. Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet

Der skal bruges to stk……….

-

-

Viden om ret- og vrangsiden på
træ og betydningen for korrekt
anvendelse under udførelse af
snedkerarbejde, herunder som
funktion og som konstruktiv
træbeskyttelse
Identificering af ret og vrang ud
fra: årringe, veddets farve,
kanster, svindriser

1

Have kendskab til og forståelse for:



Pædagogik:
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Hvorfor vi vender træet
som vi gør.
Hvordan vi kan udnytte
træets egenskaber til
vores fordel.

1.5. Almindeligt forekommende træsorter, andre relevante
materialer og befæstigelsesmaterialer

1.16. Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet
2.1.6. Begrundelse for valg af massivtræ, andre relevante
materialer og befæstigelsesmaterialer til indvendigt og
udvendigt arbejde

Snedkerafdelingen
Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………
Materialer:
Bør lægges efter
teori 1 og praktik
1-2, men før teori
3-4 og praktik 3-4
Konstruktion
Teori 1

Der skal tages højde for ………………

Undervisnings-form:

Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………

Der skal bruges to stk……….
Tap slids, herunder forskudt bryst
Sinker, gennem, gering, fordækt

1

Have grundlæggende færdigheder
til:


Pædagogik:

At udføre forskellige enkle
og grundlæggende
snedkersamlinger i træ.

1.7. Samlinger i møbel- og bygningskomponenter, herunder
tryk, belastninger, styrke og stabilitet,

2.1.7. Afprøvning og udførelse af samlinger i møbel- og
bygningskomponenter

Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Der skal bruges to stk……….
Bør gennemgås
som det første
inden man går på
værkstedet
Praktik
Værkstedsteknik
Praktik 1

Undervisnings-form:
Pædagogik:
Materialer:

Indhold
-

Korrekt arbejdsstillig
Brugen af Høvlbænk
Lås værktøj inde hver dag
Oprydning hver dag!
En ugentlig stor oprydning
Affaldssortering

Lektioner
2

Elevrettet beskrivelse
Have kendskab til og forståelse for:


Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………



Der skal tages højde for ………………
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Betydningen af
hensigtsmæssig
ergonomi, orden og
ryddelighed på et
værksted.
Korrekt affaldssortering.
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1.23. Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser,
fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold
til løsning af praktiske arbejdsopgaver
2.1.23. Begrundelse af valg af hensigtsmæssige
arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med henblik på
at forebygge belastning

Snedkerafdelingen
Bør være det første
der gennemgås på
værkstedet
Værktøjslære
Praktik 3

Undervisnings-form:

Der skal bruges to stk……….

-

Sav
stemmejern
vinkel/smigvinkel
Skydelære
Høvle
Vatterpas
Zieheklinge
Stregmål

22

Kendskab til og færdigheder til at
anvende og vedligeholde:


De mest grundlæggende
håndværktøjer i
snedkerfaget.

1.10. Hånd- og el-værktøjer og enkle stationære maskiner
samt daglige vedligeholdelse
2.1.5. Anvendelse af måleværktøjer, herunder udførelse af
opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af
enkle møbler og bygningskomponenter

Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Det er her eleverne
arbejder med deres
emner, så teori 1-3
og praktik 1-2 bør
være gennemgået
først
Slibeteknik
Praktik 2

Undervisnings-form:
Pædagogik:

Der skal bruges to stk……….

Både i hånden og på maskinerne
Kendskab til:
Bænksliber.
Caborundum sten.
Slibelære.
Vådsliber.
Japanersten.
Diamantsten.

2

Kendskab til og færdigheder
indenfor:




Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………
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Forskellige
slibeværktøjer, slibesten
og teknikker.
Værdien i skarpt værktøj
og hvordan det bruges i
forskellige situationer.

1.10. Hånd- og el-værktøjer og enkle stationære maskiner
samt daglige vedligeholdelse

2.1.11. Opstilling, anvendelse, fejlfinding og vedligeholdelse
af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner

Snedkerafdelingen
Forståelse for:
Vigtigheden i at holde sin
strygesten plan.
Hvad ”skarpt” er: (når to
flader mødes i en vinkel
til hinanden, mødes i et
defineret punkt).
Hvordan skærevinklen og
jernets egenskaber har
indflydelse på redskabets
skarphed og standtid.
Opnå forståelse for
sammenhængen mellem
skærevinkel(slibevinkel),
træsorten der arbejdes i,
samt den arbejdsproces
redskabet skal benyttes
til.

Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Bør gennmgås
inden eleverne
begynder på praktik
3

Arbejdsmiljø
Støv
Praktik 4

Der skal bruges to stk……….

Indhold
Fare ved luftbårne træstøvpartikler

Lektioner
0,5

Elevrettet beskrivelse
Kendskab til og forståelse for:

Bekæmpelse af luftbårne støvpartikler
Støvsuger
Svaber
Sugeanlæg




Pudsning i pudserummet
Undervisnings-form:

Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
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Farer ved støv i
forbindelse med
træbearbejdning.
Forebyggelse af og
oprydning efter
støvforurening.
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1.22. Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave
1.23. Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser,
fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold
til løsning af praktiske arbejdsopgaver
2.1.22. Identifikation af farer og ulykker før løsning af en
arbejdsopgave

Snedkerafdelingen
Der skal bruges to stk……….
Bør tages løbende under
værkstedsarbejdet
Affaldssortering
Daglig rengøring og affaldssortering
Praktik 4
Lektionen bør gennemføres som en vekslen
Undervisnings-form:
mellem teori og praktik………
Pædagogik:

Der skal tages højde for ………………

Materialer:

Der skal bruges to stk……….

Bør tages løbende under
værkstedsarbejdet
Støj
Praktik 4

Undervisnings-form:

-

Farer ved støj
Brugen af høreværn
Støjgener flyttes til
maskinværksted

1

Kendskab til og færdigheder til:


0,5

Daglig rengøring og
affaldssortering

Kendskab til og færdigheder til:


Skadelig støjpåvirkning
og forebyggelse deraf.

Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………

1.20. Affaldssortering
2.1.26. Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer
til møbel- og bygningskomponenter

1.23. Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser,
fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i forhold
til løsning af praktiske arbejdsopgaver
2.1.22. Identifikation af farer og ulykker før løsning af en
arbejdsopgave

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Der skal bruges to stk……….
Bør tages løbende under
værkstedsarbejdet

Teori/Viden
Dokumentation
Planlægningsværktøj
Teori 3

Indhold
-

Kendskab til procesbeskrivelse
Kendskab til skæreseddel

Lektioner

Elevrettet beskrivelse

Målepinde Bilag 17

2

Kendskab til:

1.15. Faglig dokumentation, f.eks. vejledning og
arbejdsbeskrivelse 1.18. Planlægningsværktøjer

64

Snedkerafdelingen
Undervisnings-form:



Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………

Planlægningsværktøjer.

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………
Materialer:
Der skal bruges to stk……….
Bør tages inden eleverne
går i gang med deres
projekt/opgave på
værkstedet (praktik 3)
Tegning- Solidworks
Opret en part
Tegn og godkend en sketch
Copy information fra sketch til
sketch, også mellem tegninger
Lav en feature
Lav en assembly med mates
Undervisnings-form:

16

Kendskab til og færdigheder
indenfor:


Lektionen bør gennemføres som en vekslen
mellem teori og praktik………

3D tegning og anvendelse
inden for snedkerfaget.

1.1. Grundlæggende tegneteknik, projektionstegning,
symboler og signaturer der anvendes i forhold til enkle møbelog bygningskomponenter
1.2. Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant,
firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel
1.3. Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D
arbejdstegninger og 3D modellering af enkle møbler og
bygningskomponenter
1.4. Måletekniske
standarder, værdier og tolerancer, samt opmåling og beregning
af enkle møbler og bygningskomponenter
2.1.
Grundlæggende metoder og færdigheder

Pædagogik:
Der skal tages højde for ………………

2.1.1. Læsning af tegninger og diagrammer til møbel- og
bygningskomponenter

Der skal bruges to stk……….

2.1.2. Anvendelse af geometriske metoder til at konstruere og
kontrollere de almindeligste vinkler, trekanter og firkanter i
forbindelse med praktisk arbejde

Materialer:
Tages løbende hen over
modulet

2.1.3. Udførelse af håndtegnede skitser af enkle møbler og
bygningskomponenter
2.1.4. Anvendelse af målfaste arbejdstegninger og
projektionstegninger af enkle møbler og bygningskomponenter

65

Snedkerafdelingen
i et digitalt tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i plan
og lodret billede

66

Snedkerafdelingen
Lektionsplan, modul 3

CNC fremstillet skab_______________

Formål:

Eleven skal hverve grundviden, færdigheder og kompetencer indenfor CNC programmering og fabrikering. Eleven skal arbejde med pladematerialer
og finéring, befæstigelsesmaterialer og –metoder. Eleven skal arbejde med selvstændig planlægning af arbejdsopgaver (skæreseddel,
procesbeskrivelse og tegninger) i relevante programmer.

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

Lektion

Indhold
Væghængt skab i
pladematerialer, CNC-fremstillet,
med kantlimning, finéring og
lakering

Varighed
I alt

Eleven skal kunne:
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Viden/Teori
Træsorter/
Pladematerialer
/
Samlingsmetod
er
Teori 2

Indhold
 MDF, Møbelplade,
MDF belagt
møbelplade,
spånplade, Melamin
belagt spånplade,
Østen Finer, Birke
krydsfiner, Hård
masonit, blød masonit,
Bambus plader,
Linoleum,
Højtrykslaminat

Lektioner
2

Eleven skal opnå følgende:
Have kendskab til:

Målepinde Bilag 17
1.5. Almindeligt forekommende træsorter,
andre relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer



Pladernes anvendelse,
styrker og svagheder







De forskellige pladematerialer som er
i almen brug i møbel-, bygge- og
orgelbyggerindustri
Pladematerialernes
anvendelsesområder, styrker og
svagheder
Hvor og hvordan pladematerialerne
bruges med fordel frem for massivtræ
Økonomi ved anvendelse af
pladematerialer
Bæredygtighed ved fremstilling af
pladematerialer
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1.8. Opgaver med finér
1.13. Lim og udstyr til påføring samt principper
for tryk ved laminerings- og spændeværktøjer
2.1.6. Begrundelse for valg af massivtræ, andre
relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer til indvendigt og
udvendigt arbejde

Snedkerafdelingen


Hvor det kan betale sig
at bruge plade fremfor
massivt træ



Pris af pladematerialer



Bæredygtighed i
fremstillingsprocessen
af pladematerialer


Tages som det
første, efter
SolidWorks og
dokumentation

Finér
Teori 3

Eleven skal kunne
vurdere hvilket
plademateriale der
passer bedst til et
givent projekt



Forståelse for
samlingsmetoder i
pladematerialer
Have kendskab til hvad
finér er



Hvordan finér
fremstilles



Finérens anvendelse,
fordele og ulemper



Hvor det kan betale sig
at bruge finéret
plademateriale fremfor
massivtræ

Forskellige samlingsmetoder i
pladematerialer

Have forståelse for:



Eleven skal kunne
genkende de
forskellige
pladematerialer fra
hinanden







At kunne identificere forskellige
pladematerialer
At forskellige pladematerialer kræver
forskellige samlingsmetoder

2.1.8. Udvælgelse af finér og udførelse af enkle
finérsamlinger
2.1.13. Udførelse af laminering og limning
4.11.laminere og anvende laminerings- og
spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til
udvalgte møbel- og bygningsopgaver

Have kompetence til at:



Vælge pladematerialetyper egnet til
bestemte opgaver
Vælge samlingsmetoder i forskellige
pladematerialer

2

1.8. Opgaver med finér
Have kendskab til:
 Have kendskab til hvad finér er
 Hvordan finér fremstilles
 Finérens anvendelse, fordele og
ulemper
 Hvor det kan betale sig at bruge
finéret plademateriale fremfor
massivtræ
 Pris på finér
 Almindelige mønster anvendt ved
samling af flere stykker finér
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2.1.8. Udvælgelse af finér og udførelse af enkle
finérsamlinger
2.1.13. Udførelse af laminering og limning
4.11.laminere og anvende laminerings- og
spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til
udvalgte møbel- og bygningsopgaver

Snedkerafdelingen

Lægges efter teori 2,
og før finéring på
værksted (Praktik 3)



Pris på finér



Almindelige mønster
anvendt ved samling af
flere stykker finér



Samlings- og limteknik
ved anvendelse af finér



Samlings- og limteknik ved
anvendelse af finér

Have forståelse for:
 At kunne udvælge finér og
finérsamlinger egnet til forskellige
opgave
 At lime finér på passende
kernematerialer
At have kompetence til:
 At planlægge hensigtsmæssig brug
af finéret materialer i en opgave
 At udføre lamineringer med finér
fagmæssig korrekt

Montage
Teori 6





Kan lægges når det
passer ind

Kendskab om søm,skruer,- ravlplugs,limankre, -Sømbeslag
,Riglejern(møbelbeslag)
Hvor bruges søm/hvor
bruges skruer(hvordan
fungere skruer kontra
søm)



Skruens anatomi,forskellige former for
skruer,Skruesystemer(
Pozidrive, Phillips,
Torx)



Hvor det med kan
betale sig at bore for

2

Have kendskab til:


De forskellige
befæstiglesesmaterialer almen brugt
i møbel-, bygge- og
orgelbyggerindustrier, herunder søm,
skruer, møbel- og sømbeslag,
ravlplugs og limankre

Have kompetence til at:


Anvende skruer, søm, beslag og
forskellige former for ankre på en
faglig korrekt måde
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1.5. Almindeligt forekommende træsorter,
andre relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer
2.1.6. Begrundelse for valg af massivtræ, andre
relevante materialer og
befæstigelsesmaterialer til indvendigt og
udvendigt arbejde

Snedkerafdelingen

CNC
Teori 5

Skal lægges efter
SolidWorks, og
inden CNC på
værkstedet (praktik
5)



Skruestørrelse i forhold
til materiale og
funktion



Forskellige typer af
limankre og rawlplugs
funktion og anvendelse



Skruer kontra lim



Overfladebehandling på
skruer



Forståelse af CNC
fræserens funktion,
herunder fræsning,
boring og skæring



Koordinatsystem på
CNC fræser



Anvendelse af CNC
fræser



Fremstilling af emner
på CNC fræser



Udførelse af
programmer til brug på
CNC fræser, herunder
punktboring, fræsning
at lige linjér og simple
buer,
værktøjskompensering,
værktøjbank,
indstilling af
sugekopper

8

Have kendskab til:




CNC fræserens funktion
Koordinatsystem på CNC fræser
Programmering i relevant program til
brug på CNC fræser

Have forståelse for:



Hvordan CNC fræser bruges i praksis
Hvordan et program til fremstilling af
CNC emner opbygges

Have kompetence til at:



Skrive simple programmer til brug på
CNC fræser
Anvende CNC fræseren
hensigtsmæssigt til at producere
simple emner
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1.12. CNC-programmer, og CNC-maskiners
funktion og anvendelse
2.1.12. Udførelse af CNC-programmer
4.10.fremstille grundlæggende CNCprogrammer under vejledning, og udføre dette i
forbindelse med en given praktisk opgave

Snedkerafdelingen

Maskiner
Teori 4



Finérklipper



Finerpresse, herunder
anvendelse ved brug af
hensigtsmæssigt tryk,
spændingstid,
temperatur og
trykfordeling



Lægges efter teori 13, og før der
arbejdes med nye
maskiner på
værkstedet (praktik
1)

Praktik
Kantlimning/
Spændeteknik
Praktik 1

Indhold


2

Have kendskab til:




Valsepudser, herunder
tænding, de forskellige
valsers kornstørrelser,
programmer til
massivtræ/finér,
transport hastighed,
tykkelsesindstilling,
sug i transportbånd og
egnet emnestørrelse

2.1.10. Begrundelse for valg af hånd- og elhåndværktøjer og stationære maskiner
2.1.11. Opstilling, anvendelse, fejlfinding og
vedligeholdelse af hånd- og el-håndværktøjer
og stationære maskiner

Have forståelse for:
2.1.27. Fejlmelding af elværktøj og maskiner


Hvordan disse maskiner betjenes
hensigtsmæssigt både fagligt og
sikkerhedsmæssigt

Have kompetence til at:


Forskellige typer
kantlister (synlig,
skjult, gering, stump)

De forskellige maskiner almen brugt
til at udføre finéringsarbejde,
herunder finérklipper, finérpresse og
valsepudser
Hvordan disse maskiner bruges
hensigtsmæssigt og
sikkerhedsmæssigt korrekt

1.10. Hånd- og el-værktøjer og enkle
stationære maskiner samt daglige
vedligeholdelse

Lektioner
8

4.9.udvælge, opstille, betjene og vedligeholde
byggebranchens og træ- og møbelindustriens
almindeligt forekommende håndværktøjer, elhåndværktøjer og stationære maskiner i
forbindelse med en arbejdsproces

Betjene maskinerne fagligt og
sikkerhedsmæssigt korrekt under
udførelse af en opgave ved at vælge
mellem forskellige indstillinger og
processer for at opnå bedst resultat

Eleven skal opnå følgende:
Have kendskab til:

Målepinde Bilag 17
1.13. Lim og udstyr til påføring samt principper
for tryk ved laminerings- og spændeværktøjer
2.1.13. Udførelse af laminering og limning
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Snedkerafdelingen


Spænding af kantlister



geringsklipper



Hvordan, hvorfor og hvilke typer
kantlister bruges i bygge- og
møbelindustrien

4.11.laminere og anvende laminerings- og
spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til
udvalgte møbel- og bygningsopgaver

Have forståelse for:


Korrekt spændingsteknik ved
pålimning af kantlister

Have kompetence til at:
Efter Teori kommer
det som første på
værkstedet

Samlinger –
pladematerialer
Praktik 4








Domino
Fisk
Dybeller




Knockdown
Skruer





Stump
Gering
Forsat

2

Vælge egnede typer kantlister til en
given opgave
Udføre en korrekt spænding til at
pålime en given type kantliste

Have kendskab til:




Almene samlingsmetoder egnet ved
brug af pladematerialer
Almen konstruktionsmetoder egnet
ved brug af pladematerialer
Stationære maskiner og elhåndværktøj almen brugt ved samling
af pladematerialer

Have forståelse for:



Hvordan almindelige
samlingsmetoder bliver udført i
pladematerialer
Hvordan emner i pladematerialer
konstrueres for at udnytte
pladematerialers styrker og for at
minimere virkninger af deres
svagheder
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1.7. Samlinger i møbel- og
bygningskomponenter, herunder tryk,
belastninger, styrke og stabilitet
2.1.7. Afprøvning og udførelse af samlinger i
møbel- og bygningskomponenter
4.7.vælge, begrunde og praktisk anvende
relevante samlinger i møbel- og
bygningskomponenter samt finer og
finersamlinger

Snedkerafdelingen


Hvordan samlinger egnet til
pladematerialer udføres ved brug af
stationære maskiner og elhåndværktøj

Have kompetence til at:


Kan godt tages før
finéring (praktik 3)
og CNC (praktik 5).
Kommer an på
hvordan det passer
ind

Finér
Praktik 3




6


Samlings- og limteknik
ved anvendelse af finér

Vælge samlingsmetoder egnet ved
brug af pladematerialer
Vælge konstruktioner egnet ved brug
af pladematerialer
Udføre samlinger i pladematerialer
fagligt og sikkerhedsmæssigt korrekt
ved brug af stationære maskiner og
el-håndværktøj

Have forståelse for:
 At kunne udvælge finér og
finérsamlinger egnet til forskellige
opgave
 At lime finér på passende
kernematerialer
At have kompetence til:
 At planlægge hensigtsmæssig brug
af finéret materialer i en opgave
 At udføre lamineringer med finér
fagmæssig korrekt

Tages efter Praktik
1-2
Maskiner
Praktik 2

2


Valsepudser



Finerklipper



Finerpresse

Have kendskab til :


De forskellige maskiner almen brugt
til at udføre finéringsarbejde,
herunder finérklipper, finérpresse og
valsepudser
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2.1.8. Udvælgelse af finér og udførelse af enkle
finérsamlinger
2.1.13. Udførelse af laminering og limning
4.11.laminere og anvende laminerings- og
spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til
udvalgte møbel- og bygningsopgaver

1.10. Hånd- og el-værktøjer og enkle
stationære maskiner samt daglige
vedligeholdelse

Snedkerafdelingen


Hvordan disse maskiner bruges
hensigtsmæssigt og
sikkerhedsmæssigt korrekt

Have forståelse for:


Hvordan disse maskiner betjenes
hensigtsmæssigt både fagligt og
sikkerhedsmæssigt

Have kompetence til at:


Om det tages før
praktik 1 er en
smagssag. Skal
tages inden der
fineres (praktik 3)
CNC
Praktik 5



Forståelse af CNC
fræserens funktion,
herunder fræsning,
boring og skæring



Koordinatsystem på
CNC fræser



Anvendelse af CNC
fræser



Fremstilling af emner
på CNC fræser

6

Betjene maskinerne fagligt og
sikkerhedsmæssigt korrekt under
udførelse af en opgave ved at vælge
mellem forskellige indstillinger og
processer for at opnå bedst resultat

Have kendskab til:




CNC fræserens funktion
Koordinatsystem på CNC fræser
Programmering i relevant program til
brug på CNC fræser

Have forståelse for:



Hvordan CNC fræser bruges i praksis
Hvordan et program til fremstilling af
CNC emner opbygges

Have kompetence til at:
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2.1.10. Begrundelse for valg af hånd- og elhåndværktøjer og stationære maskiner
2.1.11. Opstilling, anvendelse, fejlfinding og
vedligeholdelse af hånd- og el-håndværktøjer
og stationære maskiner
2.1.27. Fejlmelding af elværktøj og maskiner
4.9.udvælge, opstille, betjene og vedligeholde
byggebranchens og træ- og møbelindustriens
almindeligt forekommende håndværktøjer, elhåndværktøjer og stationære maskiner i
forbindelse med en arbejdsproces

1.12. CNC-programmer, og CNC-maskiners
funktion og anvendelse
2.1.12. Udførelse af CNC-programmer
4.10.fremstille grundlæggende CNCprogrammer under vejledning, og udføre dette i
forbindelse med en given praktisk opgave

Snedkerafdelingen
Tages når praktik 14 er taget. Det kan
godt tages før
praktik 4.
Skal tages før
praktik 6

Overfladebehan
dling
Praktik 6









Udførelse af
programmer til brug på
CNC fræser, herunder
punktboring, fræsning
at lige linjer og simple
buer,
værktøjskompensering,
værktøjsbank,
indstilling af
sugekopper
Slibning som
forberedelse til
lakering af træ- og
træpladematerialer og
lakerede emner
(mellemslibning)
Lakering, herunder lak
typer, viskositet og
lakeringsanlæg
Sprøjtepistol, herunder
forskellige typer, og
rensning (daglig
vedligeholdelse)



Sikkerhedsdatablade



MAL-koder og
værnemidler




6

Skrive simple programmer til brug på
CNC fræser
Anvende CNC fræseren
hensigtsmæssigt til at producere
simple emne

Have kendskab til:





Slibning af træmaterialer som
forberedelse til lakering
Lak og laktyper
Lakeringsanlæg af de typer almen
brugt i træindustrien
Almindelige forekommende
sprøjtepistoltyper samt
vedligeholdelse

Have forståelse for:




Lakering med sprøjtepistol
Vigtigheden af korrekt slibning som
forberedelse af træmaterialer inden
lakering
Vedligeholdelse af sprøjtepistol

Have kompetence til at:



Påføre lak med sprøjtepistol
Vedligeholde sprøjtepistol og
lakeringsanlæg
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1.9. Teknikker til overfladebehandling
2.1.9. Afprøvning og udførelse af
overfladebehandling
4.8.udføre grundlæggende
overfladebehandling på møbel- og
bygningskomponenter i en given praktisk
situation
1.22. Farer før løsning af en praktisk
arbejdsopgave 1.23. Forebyggelse af
arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk,
kemisk-biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø i
forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver
1.24. Håndtering af farlige stoffer i kendte
situationer 2.1.22. Identifikation af farer og
ulykker før løsning af en arbejdsopgave
2.1.24. Håndtering af farlige stoffer
4.22.håndtere farlige stoffer i forbindelse med
en given praktisk arbejdsopgave

Snedkerafdelingen
Tages som det sidste
på værkstedet

Dokumentation
Dokumentation
Skæreseddel/
prisberegning/
procesbeskrivel
se
Teori 1

Indhold
 Udføre skæreseddel



Udføre
processbeskrivelse
Udføre prisberegning

Lektioner
8

Eleven skal opnå følgende:
Have kompetence til at:




Udarbejde en skæreseddel
Udarbejde en procesbeskrivelse
Udarbejde en prisberegning

Målepinde Bilag 17
1.15. Faglig dokumentation, f.eks. vejledning
og arbejdsbeskrivelse
1.18. Planlægningsværktøjer
2.1.3. Udførelse af håndtegnede skitser af
enkle møbler og bygningskomponenter
2.1.15. Læsning og forståelse af enkle
arbejdsbeskrivelser og produkt- og
arbejdsanvisninger på dansk og på relevant
fremmedsprog
2.1.16. Udarbejdelse af skriftlig
dokumentation af en faglig arbejdsproces
2.1.18. Anvendelse af planlægningsværktøjer
til at udføre forskellige praktiske opgaver
4.15.dokumentere og formidle egne
arbejdsprocesser, metoder og resultater i
forbindelse med løsning af en praktisk opgave
4.17.planlægge, koordinere og udføre en
overskuelig arbejdsproces i en træ- og
møbelproduktion og eller i en byggeproces
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Snedkerafdelingen
Ligger først i
forløbet, før eleverne
går på værkstedet.
Om den ligger før
eller efter Teori 2 er
en smagssag
CAD tegningSolidworks





Opstalt frontbillede
samt lodret og vandret
snit og
detaljetegninger.
Multibody parts

8

Have kendskab til:


Hvad en multibody part er i
programmet Solidworks

Have forståelse for:



Hvor en multibody part i Solidworks
kan med fordel anvendes
Hvordan en multibody part udføres i
Solidworks

Have kompetence til at:


Anvende multibody parts i Solidworks

1.1. Grundlæggende tegneteknik,
projektionstegning, symboler og signaturer der
anvendes i forhold til enkle møbel- og
bygningskomponenter
1.3. Teknikker i et CAD-program i forhold til 2D
arbejdstegninger og 3D modellering af enkle
møbler og bygningskomponenter
2.1.1. Læsning af tegninger og diagrammer til
møbel- og bygningskomponenter
2.1.4. Anvendelse af målfaste arbejdstegninger
og projektionstegninger af enkle møbler og
bygningskomponenter i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i
plan og lodret billede
4.1.forklare og læse kendte tegninger og
diagrammer, herunder symboler og signaturer i
forhold til enkle møbel- og
bygningskomponenter
4.2.udføre enkle skitser og målfaste arbejds–
og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde enkle figurer i
plan og lodret billede, der er relevant i en given
praktisk opgave
4.3.referere til grundlæggende teknik i et CADprogram og udføre 2D arbejdstegninger og 3D
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Snedkerafdelingen
modellering, der er relevant i en given praktisk
opgave

Lektionsplan, modul 4

Maskinsamlinger i massivt træ

Formål:

Formålet med modulet er at eleven skal kunne lave et produkt ved hjælp af forskellige samlinger i massivt træ. Primært tap og tap/slidssamlinger.
Sekundært dyvel og dominosamlinger. Den konstruktionsmæssige og dimensionsmæssige forståelse er vægtet højt. Eleven vil her stifte kendskab til
hårdtræ, de Danske standardmål og hvorledes man opskærer træet så der fremkommer mindst mulig spild. At eleven kan uddybe og udvide sin
grundlæggende viden fra de foregående moduler. Arbejde i massivtræ, evt. laminering, tapsamlinger og overfladebehandling, udvide sin viden inden
for maskinparken.

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

Lektioner

Indhold:

Varighed

Teori

Arbejde i hårdtræ med
maskinsamlinger. Kunne være et
emne med tap samlinger, styretap
eller tap/slids samlinger.
Overfladebehandling olie, voks eller
lak.

lektioner

Eleven skal kunne

Målpinde Bilag 17
2.1. Grundlæggende metoder og færdigheder
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Snedkerafdelingen
Opskæring af
hårdtræ/
samlingsmetoder
Teori 2







Lægges efter
dokumentation/
SolidWorks som
det første

Trætørring/fugt
Teori 5










Kan lægges til sidst,
eller når det passer
ind. Snak med

Hvordan fældes træet og
skæres på savværk,Forskellige
opskæringsmåder og disse
betydning for træets senere
anvendelse i forskellige
produkter/konstruktioner.
Planskåret/spejlskåret,
styrker/svagheder/egenska
ber.
Danske Standardmål
Eleven skal kunne udvælge
den opskæring der har den
med mest optimale
træretning i forhold til
funktion.
Forståelse for hvilke
samlinger der er relevante i
en stelkonstruktion i
massivt træ (tap, tap/slids)

4

Kendskab til, forståelse for og udførelse af:
 De forskellige opskæringer i løvtræ.
 Ret, vrag.
 Spejl- plan-kvartskåret.
 Hvordan træet skal vende
indendørs/udendørs funktionsmæssigt og
som konstruktiv træbeskyttelse.
 Kendskab til og forståelse for de danske
standardmål.
 Samlinger i en stelkonstruktion

4.5.begrunde og udvælge massivtræ, relevante
materialer og befæstigelsesmaterialer til praktiske
opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt
arbejde
4.7.vælge, begrunde og praktisk anvende relevante
samlinger i møbel- og bygningskomponenter samt finer
og finersamlinger

forskellen mellem lufttørret
og ovntørret træ,
industriel trætørring,forskellige former for
tørreskader på veddet og
betydningen for det færdig
produkt,de forskellige faser veddet
gennemgår under
nedtørring,deformation/svind og
dennes indvirken på
snederens arbejde,relativ luftfugtighed og
dennes betydning for træets
svind.

lektioner

Kendskab til, forståelse for og udførelse af:
 Forskellen mellem lufttørret og ovntørret
træ.
 Industriel trætørring. Forskellige former for tørreskader på
veddet og betydningen for det færdig
produkt.
 De forskellige faser veddet gennemgår
under nedtørring, veddets deformation/ og
dennes indvirken på snedkerens arbejde, Relativ luftfugtighed og dennes betydning
for træets svind.
 Fugtighedsprocenter i det træ der anvendes
til forskellige opgaver.
 Foretage en fugtighedsmåling og anvende
diviationstabellen

4.6.begrunde valg og skelne mellem almindelige
træsorter og referere til træets grundlæggende
fugtmekanik, tørremetoder og de faktorer der fører til et
godt tørreresultat
4.5.begrunde og udvælge massivtræ, relevante
materialer og befæstigelsesmaterialer til praktiske
opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt
arbejde

2
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Snedkerafdelingen
matematiklæreren
om hvad i hver i sær
gennemgår
Træsorter
Teori 3
Bør lægges i starten,
da eleverne skal
bestemme sig for
hvilken træsort de vil
bruge til deres
projekt. Kan evt
flettes sammen med
teori 1-2, eller
lægges lige derefter

Lim
Teori 6



Løvtræs opbygning, geografi, styrker,
svagheder, anvendelse, pris. Forskel
på ringporet og strøporet. Skal kunne
identificerer træsorter ud fra almene
kendetegn.









Ask (termo ask)
Ahorn
Bøg (dampet bøg)
Eg (røget eg)
Elm
Mahogny
Nød
Kirsebær



Forskellige limtyper og
deres styrker og svagheder.
Hvordan hærder limene,termohærdene/termoplasti
sk
udendørs/indendørs
Faktorer der indvirker på
resultatet af en limning,luftfugtighed,- temperatur,træfugt,- træets
forarbejdning,
Pressetryk,- fordeling af
pressetryk,- Limmængde,påføringsmetoder
Åbningstid/pressetid for
forskellige lime.
MAL-koder







Bør lægges efter
teori 1-4 og praktik
1-3.
Tages før man
begynder at lime på

fugtighedsprocenter i det
træ der anvendes til
forskellige opgaver.




lektioner
2

Lektioner
2

Have kendskab til, forståelse for og udførelse af
træsorternes:
 Opbygning, kar, vårved, høstved.
 Styrker og svagheder og fejl
 Anvendelse.
 Pris i forhold til andre materialer.
 Bæredygtighed.
Have kendskab træsorternes:
 Geografiske tilhørsforhold.

4.5.begrunde og udvælge massivtræ, relevante
materialer og befæstigelsesmaterialer til praktiske
opgaver, der omfatter både indvendigt og udvendigt
arbejde

Kendskab til, forståelse for og udførelse af:
 At opnå den bedst mulige limning ud fra
alle gældende faktorer:

4.11.laminere og anvende laminerings- og
spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring til udvalgte
møbel- og bygningsopgaver
4.13.læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og
produkt-anvisninger på dansk og på et relevant
fremmedsprog i forbindelse med udførelse af praktisk
opgave
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værkstedet (praktik
4)
Overfladebehandling
Teori 7







Lægges til sidst i
modulet, når man
når til emnet. Dvs.
efter teori 1,2,3,4,6
og praktik 1-4.
Lægges før praktik 5

Opmærkning
Teori 4



Kunne begrunde valg af
overfladebehandling i
forhold til projektet og dets
anvendelse
Repeterer: maling, lak, olie,
aftørringsolie, sæbe, voks
Forståelse for hvad man
opnår ved
overfladebehandling,slidstyrke, visuelt indtryk,vedligehold,miljøbelastning,
Forståelse for en god
overfladebehandling
vedrørende
pudsearbejde,- udsugning,påføringsmetoder,tørretid,- viscositet,pensler,- afrensning af
malerværktøj,Selvantænding af
olieklude!,-

Ridsstok/Oprids Kun det allermest
nødvendige i 1:1.
Vigtigheden af brugen af pilemærker
og faste mål som eksempelvis en
ridsestok eller en model(ko).
Forståelse af hvordan man kan
overføre mål præcist fra et emne til et
andet.
Metoder til at gøre sit arbejde
gentagelsesbart.
 Ridsstok/Oprids Kun det
allermest nødvendige i 1:1.

2

2

Have kendskab til, forståelse for og udførelse af:
 De forskellige
overfladebehandlingsmuligheder.
Have kendskab og forståelse for:
 Overfladebehandling mht. slidstyrke,visuelt indtryk,- vedligehold,miljøbelastning, Sikkerhedsdatablade.
 MAL-koder, værnemidler,
 Hvordan den mest optimale
overfladebehandling opnåes vedrørende,pudsearbejde,- udsugning,påføringsmetoder,- tørretid,- viscositet,Brug og vedligehold af pensler, svampe, klude,
afrensning af påføringsværktøjer,-behandling af
selvantænding af olieklude,-

4.8.udføre grundlæggende overfladebehandling på
møbel- og bygningskomponenter i en given praktisk
situation
4.13.læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og
produkt-anvisninger på dansk og på et relevant
fremmedsprog i forbindelse med udførelse af praktisk
opgave

Have kendskab til, forståelse for og udførelse af:

4.4.vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug
af måletekniske standarder, værdier og tolerancer, til at
udføre opmåling og beregning, samt udarbejde
materiale- og styklister til en given praktisk opgave

Forståelse for vigtigheden af mærkning af sine
emner.
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Bør lægge efter teori
1-3 og før eleverne
går i gang på
værkstedet
Maskiner






Optegning af oprids e.l. ud
fra en ret linie og konstruere
rette vinkler derudfra.
Pilemærker
Vigtigheden af faste mål
som eksempelvis en
ridsestok eller en model
(ko).
4.9.udvælge, opstille, betjene og vedligeholde
byggebranchens og træ- og møbelindustriens almindeligt
forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og
stationære maskiner i forbindelse med en arbejdsproces

Praktisk viden derom, tages
på værkstedet når man
gennemgår den respektive
maskine.

Er et certifikatfag!
Praktik
Værksted/Alment
Praktik 6
Skal være en
integreret del af
undervisningen, og
videreførelse fra de
foregående moduler.
Emnerne kan tages
når det passer ind
Slibning af stemmehøvljern
Praktik 7








Korrekt arbejdsstillig
Brugen af Høvlbænk
Lås værktøj inde hver dag
Oprydning hver dag!
En ugentlig stor oprydning
Affaldssortering

I hånden og på maskinerne
Kendskab til:
 Bænksliber.
 Caborundum sten.
 Slibelære.
 Vådsliber.

4

4

Kendskab til, forståelse for, deltagelse i og
opfølgning af en god værkstedskultur:
 Arbejdsstilling og rigtig brug af
høvlbænken, for at kunne `holde` i 8
timer.
 Have styr på værktøjet og orden på
værkstedet, så man bevarer overblikket.
Og undgår at miste ting og undgår
arbejdsulykker.
 Vigtigheden af at hjælpe hinanden.
Overholde arbejdstiderne.
Kunne anvende, forstå og udføre:
 Holde sin strygesten plan.
 Et skarpt jern, lige fas og spejl!
 Optimal skærevinkel i henhold til
materiale proces og standtid.
 Opsætning af høvl og stemmejern
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2.1. Grundlæggende metoder
og færdigheder
4.19.udføre affaldssortering i
forhold til gældende krav i
træ- og møbelindustrien og
byggebranchen

4.9.udvælge, opstille, betjene
og vedligeholde
byggebranchens og træ- og
møbelindustriens almindeligt
forekommende
håndværktøjer, el-

Snedkerafdelingen

Skal være en
integreret del af
undervisningen, og
videreførelse fra de
foregående moduler.
Emnerne kan tages
når det passer ind

Oprids
Praktik 1

håndværktøjer og stationære
maskiner i forbindelse med
en arbejdsproces

 Japanersten.
 Diamantsten.
Bringe forståelse for:
 Vigtigheden i at holde sin
strygesten plan.
 Hvad ”skarpt” er: (når to
flader mødes i en vinkel til
hinanden, mødes i et
defineret punkt).
 Hvordan skærevinklen og
jernets egenskaber har
indflydelse på redskabets
skarphed og standtid.
 Opnå forståelse for
sammenhængen mellem
skærevinkel(slibevinkel),
træsorten der arbejdes i,
samt den arbejdsproces
redskabet skal benyttes til.






Ridsstok/Oprids kun det
vigtigste i 1:1
Kontrol af skæreseddel i
forhold til ridsestok
Forståelse af hvordan man
overfører mål præcist fra et
emne til et andet.
Forståelse af metoder til at
gøre sit arbejde
gentagelsesbart.
Pilemærker

4

Kunne anvende, forstå og udføre:
 Pilemærker
 Faste mål som eksempelvis en ridsestok
eller en model(ko)
 Metoder til at gøre sit arbejde
gentagelsesbart.

Tages som det første
på værkstedet efter
teori 4.
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4.4.vælge, begrunde og
anvende måleværktøjer ved
brug af måletekniske
standarder, værdier og
tolerancer, til at udføre
opmåling og beregning, samt
udarbejde materiale- og
styklister til en given praktisk
opgave
4.12.beskrive, analysere og
udføre mindre formgivningseller designopgaver til
relevante møbel- og
bygningskomponenter
4.1.forklare og læse kendte
tegninger og diagrammer,
herunder symboler og
signaturer i forhold til enkle

Snedkerafdelingen
møbel- og
bygningskomponenter
Lim- spændeteknik
Praktik 4

Tages på
værkstedet, når
eleverne kommer der
til. Dvs. efter teori 14, og helst lige efter
teori 6 og praktik 13. Skal løbende
følges op på.
Beslåning
Befæstigelse
Samlinger
Praktik 3

Spændelister/Klodser
1. Limteknik/spændeteknik
(brug af
spændelister/pressetryk/kr
ydsmål/vindskævhed

lektioner
8

Færdigheder:
Fremstilling og bruge
trykliste til at fordele
pressetrykket under
limningen.
Afprøve
limningens/samlingens
styrke og holdbarhed

Eleven kan anvende relevante
samlinger og begrunde for sit valg
derfor.

16

Kunne anvende, forstå og udføre:
 Vende træet rigtig i en limning/laminering!
 Prøvespænd
 Spændelister/tryklister
 Spændeteknikker
 Krydsmål
 Korrigere for vindskævhed
 Hvordan man limer en rammekonstruktion og et stel
 Kan lime basale snedkersamlinger

4.11.laminere og anvende
laminerings- og
spændeværktøjer samt udstyr
til limpåføring til udvalgte
møbel- og bygningsopgaver
4.13.læse og anvende enkle
arbejdsbeskrivelser og
produkt-anvisninger på dansk
og på et relevant
fremmedsprog i forbindelse
med udførelse af praktisk
opgave

Kunne anvende, forstå og udføre:

4.5.begrunde og udvælge
massivtræ, relevante
materialer og
befæstigelsesmaterialer til
praktiske opgaver, der omfatter
både indvendigt og udvendigt
arbejde
4.7.vælge, begrunde og
praktisk anvende relevante
samlinger i møbel- og
bygningskomponenter samt
finer og finersamlinger

Lægges efter teori 14 og praktik 1-2.
Det er bl.a. her
eleverne arbejder
med deres samlinger
Flettes sammen med
praktik 2
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Pudsning
Overfladebehandling
Praktik 5

Tages når eleverne
kommer til det på
værkstedet, hvilket
er i den sidste del af
forløbet. Teori 7 skal
være taget før.

Maskiner
Praktik 2

Med udgangspunkt i en konkret
problemstilling, skal eleven foretage
en overfladebehandling, samt
bedømme den.
Emnet skal pudses og
overfladebehandles med sæbe eller
olie
Bringe forståelse for en god
overfladebehandling vedrørende:
 Pudseteknik, udsugning
 Brækning af kanter
 Påføringsmetoder,tørretid,- viscositet,pensler,- afrensning af
malerværktøj.
 Selvantændelige olieklude i
spande, der tømmes hver
dag!!!
 Sikkerhedsdatablade.
 MAL-koder/værnemidler.

12

Praktisk viden derom, tages på
værkstedet når man gennemgår den
respektive maskine.
1. langhulsboremaskine
2. tapfræser
3.

lektioner
16

Korrekt brug af håndværktøj sker
løbende i processen.

Eleven skal kunne anvende, forstå og udføre:









Sikkerhedsdatablade.
MAL-koder, Værnemidler: udsugning, masker, handsker, briller
Slibematerialer
Brækning af kanter.
Påføringsmetoder,- tørretid,- viscositet,Brug og vedligehold af pensler, svampe, klude og afrensning af
påføringsværktøjer,Behandling af selvantændelige olieklude,En bedømmelse af overfladebehandlingen

Kunne anvende, forstå og udføre:
 Vende træet rigtigt på/i maskinerne:
 Korrekt afkortning.
 Korrekt flækning.
 Korrekt afretning
 Et ret vinklet stykke træ.
 Optimal tykkelses afhøvling uden oprifter.
 Skære parallelt og i vinkel på formatsaven.
 Opstilling af fræser og fræsning.
 Pudsning på båndpudser.

Det er bl.a. her
eleverne laver deres
projekt, og tager
maskinkørekortet til
de nye maskiner.
Lægges efter teori 14 og praktik 1.

85

4.8.udføre grundlæggende
overfladebehandling på møbelog bygningskomponenter i en
given praktisk situation
4.13.læse og anvende enkle
arbejdsbeskrivelser og
produkt-anvisninger på dansk
og på et relevant
fremmedsprog i forbindelse
med udførelse af praktisk
opgave

4.9.udvælge, opstille, betjene
og vedligeholde
byggebranchens og træ- og
møbelindustriens almindeligt
forekommende håndværktøjer,
el-håndværktøjer og
stationære maskiner i
forbindelse med en
arbejdsproces

Snedkerafdelingen
Flettes sammen med
praktik 3

Dokumentation
Skæreseddel/prisbe
regning/
Procesbeskrivelse
Dokumentation
Teori 1




Selv udføre skæreseddel og
prisberegning til projektet
Læse og arbejde efter deres
egen procesbeskrivelse.
Tilpas ved evt ændringer

lektioner

4.4.vælge, begrunde og anvende måleværktøjer ved brug
af måletekniske standarder, værdier og tolerancer, til at
udføre opmåling og beregning, samt udarbejde
materiale- og styklister til en given praktisk opgave
4.12.beskrive, analysere og udføre mindre formgivningseller designopgaver til relevante møbel- og
bygningskomponenter
4.15.dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser,
metoder og resultater i forbindelse med løsning af en
praktisk opgave
4.17.planlægge, koordinere og udføre en overskuelig
arbejdsproces i en træ- og møbelproduktion og eller i en
byggeproces
4.14.anvende faglige udtryk og begreber inden for træmøbelindustrien samt byggebranchen

8

Ligger først i
forløbet, før
eleverne går på
værkstedet. Om
den ligger før eller
efter Teori 2 er en
smagssag

4.18.begrunde og kontrollere, om en given
arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav
indenfor træ-og møbelproduktion og eller
byggebranchen
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Regler for
arbejdstegning
Frihåndstegning
CAD tegningSolidworks





Opstalt frontbillede samt
lodret og vandret snit og
detaljetegninger.
Lav en skitse af projektet
Evt. Assembly funktionerne
Cavity og opret parts i
assembly.

Lektioner
20

4.1.forklare og læse kendte tegninger og diagrammer,
herunder symboler og signaturer i forhold til enkle møbelog bygningskomponenter
4.2.udføre enkle skitser og målfaste arbejds– og
projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder
afbilde enkle figurer i plan og lodret billede, der er
relevant i en given praktisk opgave
4.3.referere til grundlæggende teknik i et CAD-program
og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering, der
er relevant i en given praktisk opgave

2.3.2 Fagintegration
Se pkt. 2.3 under grundfagene
2.3.3 Prøver og eksaminer
Se pkt. 2.3

2.3.4 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer
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Se pkt. 2.3

2.4 Løbende evaluering
I forbindelse med etablering af den nye reform, har beslutte at indføre en struktureret evalueringskultur i
uddannelsen.
Evalueringsstruktur
1. Alle moduler i den samlede uddannelse, har i udtryk den samme opbygning.
Dvs. At alle moduler opbygges omkring en række centrale uddannelsesmål, som udmøntes i en
bedømmelsesplan, der i hovedtræk sætter rammerne for den, i modulet, udbudte undervisning.
Opgaver stilles som problematiserings opgaver, hvor eleven opgave er at give et svar på det stillede problem.
Af hensyn til vores svageste elever udvikles en række katalogopgaver, der kan udleveres til eleven.
2. Alle moduler, på nær intromodulet, afsluttes med en lærer / elev evaluering der godtgør følgende:
Hvert modul beskrives med målpinde for modulet – målpindene hentes fra det uddannelsesspecifikke fag, og
det beskrives om målpinden skal gennemføres som viden, færdighed eller som kompetence.
Endvidere fastlægges en række bløde værdier som mål, herunder fremmøde, samarbejdsevner.
3. Ud fra de opstillede målpinde, opstilles et bedømmelsesgrundlag, der klart beskriver hvilke
elementer eleven skal gennemføre, der medgår i bedømmelsen af eleven. Ud fra
bedømmelsesgrundlaget udarbejdes en bedømmelsesplan, der angiver på hvilke niveau, eleven skal
dokumenteres sin viden, færdighed eller kompetence.
I bedømmelsesgrundlaget medtages en elevrettet opgavebeskrivelse, samt en bedømmelsesplan, der i klart
Elevrettet sprog, beskriver den opgave eleven skal løse i modulet.
Elevens nuværende niveau, dokumenteres vha. 7 trins karakterskalaen,
4. Evaluering af elevens egen oplevelse af indsats, vurderes ved hjælp af et ”edderkoppespind”.
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Eleven bliver i slutningen af forløbet bedt om at evaluere sin egen indsats, vha. et fortrykt edderkoppespind,
der forefindes i elevens uddannelsesbog. Samtidigt udfører læreren for holdet samme fortrykte
edderkoppespind, som så sammenlignes med elevens. Ud fra edderkoppespindet ser lærer og elev på hvilke
punkter eleven skal forbedre sin indsats til næste forløb, og aftaler brug af støtte- og bonusfag
5. Elevens behov for støttefag – dokumenteres i ”elevplan”, og gennemføres i form af en kort
elevsamtale, hvor der, i samarbejde med eleven tages stilling til brugen af støttefag.
6. Evalueringen gennemføres, obligatorisk, i slutningen af hvert modul.
7. Evaluering gennemføres ligeledes halvvejs i hvert modul, så indstillingen til hvorvidt eleven skal
tilbydes bonusfag eller eleven skal have støttefag. Denne evaluering vil have fokus på valget til næste
valgfagsuge
Elevplan
Skolen har en initiativpligt til jf. bilag 1, at sikre at alle elever får en elevplan, herunder at sikre at elevplanen
løbende bliver revideret, set i forhold til elvens samlede uddannelse.
Som følge heraf, skal der inden for de første 10 arbejdsdage, gennemføres en RKV samtale med eleven.
Denne vurdering skal omfatte en konkret beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til den primært
ønskede fagretning (1. del) henholdsvis uddannelse (2. del), herunder et eventuelt behov for særlig støtte, jf.
§ 58.
Vurderingen foretages blandt andet på grundlag af elevens forudgående skoleundervisning, uddannelse eller
beskæftigelse.
Vurderingen skal tillige give eleven en klar forståelse af egne forudsætninger og behov. Formålet er, at det
uddannelsesforløb, eleven vælger, påbegyndes på det rette indgangsniveau uden dobbeltuddannelse.
Vurderingen indgår i grundlaget for udarbejdelsen af uddannelsesplanen med hensyn til beslutninger om
grundforløbets indhold og eventuel godskrivning af dele af grundforløbet.
(Se i øvrigt bilag 1)
Skoler der anvender EASY, som administrationssystem, har pligt til at anvende ”Elevplan” til oprettelse og
ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan.
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Elevens Uddannelsesbog
§ 60. Skolen forsyner eleven med en uddannelsesbog ved påbegyndelsen af skoleundervisningen.
Uddannelsesbogen skal indeholde følgende:
1) De udstedte skolevejledninger og andre beviser for undervisning, eleven har gennemført.
2) De praktikerklæringer, som praktikvirksomheden har udstedt.
3) Elevens uddannelsesplan.
4) Andre oplysninger af betydning for elevens uddannelse, jf. tillige stk. 2-4.
Som eksempel på elevens uddannelsesbog er en udbygning af det materiale, der i forvejen udleveres til
eleven ved start på grundforløbet.
Materialet skal udbygges med plads til ovennævnte elementer, samt:
Elevrettet beskrivelse af indhold i de enkelte faglige moduler, herunder bedømmelsesplan for modulet
Oplysninger om prøver, form og indhold
Elevrettede beskrivelser af grundfag Matematik og Teknologi
Valgfags oplistning, samt indhold af disse
Endvidere forestiller vi os, at elevens uddannelsesbog løbende opsamler udleveret teoretisk materiale, til brug
for valgfaget ”Støttefag”, samt til brug for undervisningsdifferentiering.
Sidst men ikke mindst er elevens uddannelsesbog samtidigt der, hvor der opsamles portfolio materiale. Da
eleven, i forbindelse med grundforløbsprøven, skal fremlægge en portfolio rapport, som dokumentation, er
det en del af undervisningsopgaven, for den enkelte lærer, at sikre løbende fokus på elevens portfolio.

2.5 Afsluttende standpunktsbedømmelse
Der gives en afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker
elevens opfyldelse af fagets mål (Jf. Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen – BEK nr. 1010 , 22.9.2024).
Eleven kan ved hjælp af sin portfolio dokumentere, hvordan vedkommende har opnået læringsmålene i de
enkelte moduler og denne samlede vurdering danner grundlag for elevens bedømmelse. Eleven vil mundtlig i
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hvert modul modtage feedback, hvor læreren beskriver i hvilken grad eleven har opnået de for modulet
stillede mål. Eleven vil ligeledes modtage en bedømmelse som indføres i portfolio-materialet som
dokumentation.
Det er standpunktsbedømmelsen som afgør, hvorvidt eleven kan få lov til at gå til grundforløbsprøve, hvorfor
den skriftlige dokumentation fra de enkelte moduler vil være af stor betydning for den samlede bedømmelse.

2.6 Eksaminationsgrundlag
Eleven skal i hovedtræk demonstrere, at have opnået niveauet Begynder

(Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt
problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der
vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og
færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På
begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning)
Teoretisk viden:
Eleven skal demonstrere at have opnået kompetencer inden for følgende teoretiske områder:
1.
2.
3.
4.

Tegningsforståelse og elektronisk Cad tegning.
Materialeforståelse, For uddybende forklaring, se fagbeskrivelse af Uddannelsesspecifikt fag.
Brugen af maskiner i snedkeriet,
Brugen af CNC

Praktisk viden:
Eleven skal demonstrere at have opnået kompetencer inden for følgende praktiske områder:
1. Slibning og brug af håndværktøj
2. Opbygning og vedligehold af egen arbejdsplads
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3. Affaldshåndtering, oprydning og rengøring i værkstedet
4. Forståelse for brug af lagerområder, på et gængs snedkeri
5. Forståelse for brug af maskinværksted
6. Forståelse for brug af øvrige områder, så som pudserum og lakrum
7. Forståelse for opskæring af materialer.
8. Optegne ridsestok og opmærke elementer med pilemærker
9. Maskinel opskæring, og generel brug af stationære snedkerimaskiner
10. Maskinel fremstilling ved brug af fræser med tapslæde, langhulsboremaskine
11. Fremstilling af lamineret massivtræ
12. Fremstilling af maskinelle samlinger
13. Fremstilling af håndsamlinger
14. Opskæring og behandling af plademateriale før finering
15. Sammenfugning af finer, samt pålimning af denne
16. Samling ved hjælp af dyvler, domino brik, eller fisk
17. Pudsning og klargøring til overfladebehandling
18. Overfladebehandling
Uddybende forklaring findes i fagbeskrivelsen for Udd. Specifikt fag

2.7 Bedømmelsesgrundlag
Portfolio
Portfolio skal sammensættes af elementer fra de moduler som eleven har gennemført på uddannelse. Det er
elevens eget valg, hvilke elementer der skal indgå og hvilket udtryk portfolio skal have.
Portfolio skal give et dækkende billede af de kompetencer (jf. Eksaminationsgrundlag) eleven har opnået.
Portfolioen skal udføres som forberedelse til grundforløbsprøven.
Færdighedsprøve
92

Snedkerafdelingen

Færdighedsprøven har til formål, at give et praktisk grundlag for bedømmelsen af de færdigheder eleven har
præsenteret i portfolio.
Eleven skal i samråd med hans lærer, opstille et mindre projekt, der kan gennemføres som praktiks prøve på
eksamensdagen.
Som forberedelse udfører eleven selv tegninger og arbejdsplan, maskinarbejde, samt eventuel CNC
programmering.
På eksamensdagen gennemfører eleven elementer af håndarbejde indeholdt i projektet.
Vægtning
Portfolio og færdighedsprøve vægter ens i vurdering af elevens grundforløbsprøve

2.8 Bedømmelseskriterier
Væsentlige mål i portfolio opgaven:
 Portfolio er udført som eleven selvstændige arbejde, hvor eleven præsenterer egne plancher, brug af
foto, video samt andre digitale medier, fremlægger egne tegninger, samt kan dokumentere forståelse
for fagets teoretiske elementer, ved hjælp af udførte teoretisk materiale.
 Portfolio skal give et alsidig og dækkende billede af elevens uddannelse
Væsentlige mål i færdigheds prøve:
 Eleven skal demonstrere overblik og forståelse for brug af planlægningsværktøj, samt ridsestok
 Eleven skal demonstrere forståelse for egne og opgavens sværheder, der forhindrer at opgaven laves
færdig. Det vægter således tungt, at opgaven er færdig, ved eksamens afslutning, men det er ikke
afgørende, med virkning af at eleven dumper.
 Eleven skal vise mestring af de snedkerelementer, som er lagt ind i færdighedsprøven.
Grundforløbsprøven bedømmes alene bestået eller ikke bestået.
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2.9 Grundforløbsprøven
Formål: Det er grundforløbsprøvens formål, at efterprøve, hvorvidt eleven har opnået det niveau for viden,
færdigheder og kompetencer, som skolen har beskrevet i sin bedømmelsesplan. Bilag 3
Varighed: Grundforløbsprøven gennemføres i et tidsrum på 7 klokketimer.
Opbygning: Grundforløbsprøven afvikles i to dele.
1” del er en port folio prøve.
Formålet med denne del er, at eleven, overfor eksaminator og censor, får mulighed for, at demonstrere sit
samlede opnåede niveau, i viden, færdigheder og kompetencer
Eksempel. Materialet kan være tegninger, udførte opgaver, billeder og beskrivelser af læringselementer, samt
evalueringer fra uddannelsen.
Arbejdet med at indsamle port folio materiale regnes som forberedelsestid, og tilrettelægges dels som
hjemmearbejde, dels som teoretisk arbejde i undervisningstiden, gennem hele grundforløbet
Eleven forbereder i løbet af eksamensugen sin port folio, således den præsenterer et uddrag af den læring
som eleven har gjort gennem hele grundforløbet.
2” del er en mindre faglig prøve, hvor eleven en udfører opgave, efter udtræk. Opgaven tilrettelægges af
eleven som miniprojekt, og skal indeholde elementer af den undervisning, som eleven har modtaget gennem
det samlede grundforløb. Oplæg godkendes af læreren.
Formålet med denne øvelse er, at eleven, overfor eksaminator og censor, får mulighed for at demonstrere sine
faktiske kompetencer.
Eks: Eleven udfører samling af en skuffefront, med en skuffeside. Opgaven udføres med halvfordækte sinker
og skuffenot både i skuffefront og skuffe side.
Eleven præsenter opgaven i form af en tegning, skæreseddel og proces- og produktionsplan.
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Arbejdet forberedes inden prøven
Eleven forbereder maskinelt arbejde, i eksamensugen, inden prøven, mens håndarbejde som samling og
finish arbejde udføres under selve prøven.
Afvikling: Alle elever til grundforløbsprøve arbejder i samme praktiklokale under eksaminationen. Er der mere
der mere end et hold til eksamen, på samme tid, fordeles de i deres respektive praktiklokaler.
Elevens faglærer i uddannelsesspecifikt fag er eksaminator. Opgaven som censor fordeles på skolens
censorkorps.
Er der mere end 14 elever til prøve, gennemføres denne over to dage.
Eksaminator og censor gennemfører løbende eksamination af eleverne ved deres arbejdsplads.
Eksaminationen er af ca. 20 min varighed, hvor eleven fremlægger, dels sit teoretiske materiale, dels har en
samtale om den praktiske opgaves løsning. Elev får et fast tidspunkt for eksamination
Eksaminator og censor voterer efter endt eksamination, men selve bedømmelsen afventer elevens aflevering
af praktisk prøve.
Bedømmelses grundlag:
Grundforløbsprøven bedømmes bestået / ikke bestået. Resultatet meddeles eleven på prøvedagen.
For at fortsætte i hovedforløb skal eleven opnå karateren bestået. Der er intet andet bestemt af det faglige
udvalg
Elever der ikke består grundforløbsprøven tilbydes reeksamination efter gældende regelsæt.
Består eleven ikke reeksamination, kan eleven alene få tilbudt et nyt gf2, såfremt denne har indgået aftale om
praktikplads med en virksomhed.

2.10 Løbende ajourføring af den lokale undervisningsplan
Den lokale undervisningsplan vil blive evalueret en gang om året i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg i forbindelse med mødet som afholdes i
juni måned. Forud for denne evaluering vil der internt i afdelingen være pågået en evaluering, som kan bidrage til den samlede.
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