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Lokalundervisningsplan for Boligmontering: 

 
1. Generelt for skolen 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN  
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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 

 

 

 

1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 

 

  

 

 Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering  

  
1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan  

          Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse. 

          Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i 

forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. 

          Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra 

medier og litteratur. 

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

  

2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for 

store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om f.eks. sprog- eller 

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

den rigtige for eleven. 

  

3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 

uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af 

øvrige støttemuligheder. 

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at 

kunne gennemføre uddannelsen. 

  

 

1.4 Eksamensregler 

Afsnit 1.5 udspringe af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen 
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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 EUD-

hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eksamensreglement - 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. 

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) . 
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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 neden for i afsnit 2 ( Jf. § 3 i BEK nr. 

41, 16.01.2014  om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). Beskrivelsen 

nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte uddannelser oplyser generelt om:  

 

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

eller opgaveafleveringer  

 

b) Anvendelse af hjælpemidler 

 

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

 

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

  

e) Bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i 

bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer    

 

f) Anvendelse af 7-trinscala eller anden form for bedømmelse  

  

  

    

1.4.5 Regler for eksamensafvikling  

Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i det 

pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne 

samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

  

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre hjælpemidler 

end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 

For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte 

(Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 
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15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- 

og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 

eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

  

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener 

sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige 

eksaminander. 

  

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad der 

ønskes bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. 

Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens 

begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med mindre 

andet er aftalt. 

Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes 

foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må ikke 

have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

 

   

1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 

bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 

klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 

(BEK nr. 41, 16.01.14)  

  

Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende 

prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der 

kan forlange lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse 

om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et andet 

tidspunkt.  

    

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 
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 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. 

 

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 
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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.  

  

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.  

  

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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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  

 

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

og udstedelse af beviser   

 

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. 
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2.0 Fagenes formål og profil  

1.Uddannelsesspecifikke fag:  

Boligmontering, Formål og profil: 

Eleven skal efter endt grundforløb have grundlæggende kompetencer: 

-forklare og læse kendte tegninger og diagrammer herunder symboler og signaturer i forhold til områderne 

møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør og solafskærmning 

-udføre 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 

-referere til grundlæggende teknik i et CAD-program og udføre 2D arbejdstegninger og 3D modellering der er relevant i 

en given 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 

-udvælge relevante materialer ved møbelpolstrerdele og autointeriørdele i praktiske opgaver 

-udvælge relevante materialer til gardininstallationsdele og solafskærmninger i praktiske opgaver 

-udvælge, opstille, betjene og vedligeholde polstrer-, autointeriør- og gardinbranchens almindeligt forekommende 

håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces 

-beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante polstrer-og autointeriørdele samt 

gardin- og solafskærmningsdele 

-læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant fremmedsprog i 

forbindelse med udførelse af en praktisk opgave 

-anvende faglige udtryk og begreber inden for polstrer-, auto, gardin – og solafskærmningsbranchen 

-dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse medløsning af en praktisk opgave 

-samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave som indgår i polstrer-, auto, gardin – og 

solafskærmningsbranchen 

-planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i polstrer-, auto, gardin – og solafskærmningsbranchen 

-begrunde og kontrollere, om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav inden for polstrer-, auto, 

gardin – og solafskærmningsbranchen 

2.Grundfag – formål og profil:  

 

Matematik (F-niveau) 
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Formål og profil: 

At eleven får viden, færdigheder og kompetencer til at uddrage, og anvende matematik i det daglige arbejde 

som møbelpolstrer, autosadelmager eller gardindekoratør. 

At give eleven grundlag for videre uddannelse med: 

 At løse praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund. 

 At genkende matematikken i praktiske situationer 

 At anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle 

formeludtryk i deres grundform 

 At gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder 

 At kunne anvende relevante hjælpemidler  

 

Teknologi F 

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 
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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, opstille, betjene og vedligeholde polstrer-, autointeriør- og gardinbranchens almindeligt 

forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner, samt vælge, begrunde og anvende 

måleværktøjer ved brug af måletekniske standarder, værdier og tolerancer ved udførelse af en arbejdsproces. 

 Brug af håndværktøj til skærfning af læder og hæftning    

 Håndtering og slibning af værktøj  

 Opmåling og beregning af materialeforbrug  

 

Materialelære 

Formål og profil: 

Eleven skal have kendskab til de mest almindeligt brugte materialer og termer inden for faget. Eleven kan 

udvælge relevante materialer ved møbelpolstrerdele og autointeriørdele i praktiske opgaver og ligeledes udvælge 

relevante materialer til gardininstallationsdele og solafskærmninger i praktiske opgaver 

 Udvælger bundmateriale, polstring og tekstil i overensstemmelse med de for fagene 

uskrevne og beskrevne regler   

 

 

Bonusfag (Samlæst med GF2 snedker) 

Erhvervsfag 

Erhvervsfag 3 (2 uger) 

Formål og profil: 

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 
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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 
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 2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 

 

 
2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 

Uger 1 2 3 4   5 6 7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Moduler RKV Valgfag 

 

Polstret 

plade 

og 

hynde 

med Ø 

limning  

Modul 1  MODUL 1 Valgfag 

Senge-

gavl 

Dybde-

hæftnin

g 

Skærf- 

ning af 

læder 

Påsk

e  

MODUL 2 Valgf

ag 

Erhve

rvsfag 

3  

VFU 

Selv- 

Valgt 

opga-

ve 

MODUL 3 Valgfag MODUL 4 

Uddannelses

specifikt fag 

Intro/symaskinen 

RKV hynder med 

DOJO 

Design 3D pude 

med Portefolio  

Skal-

stol 

med PF 

Vin-

ter- 

Fe-rie 

Syteori  

Rum med gardin tilbud  

Oplæg leverandør 

Farvelære  

Pudekollektion PF 

Materialelære 

intelligente materialer 

 

 Traditionel polstring og 

PF 

 Bilsæde og PF 

Tegning bilsæde   

 

Bilsæde kaleche nakkestøtte 

Lille polstret møbel/auto del 2 

Rum og gardin  

Gardiner og solafskærmning 

VFU 

Tegning 

Solid Works  

Indstilling til eksamen 

Eksamen-

s- 

Forberedel

se 

 

Støtte-fag 

GF prøve 

Certifikatfag       FØHJ brand   

Grundfag Teknologi    Matematik 

Teknologi  

 Matematik 

Teknologi  

Teknologi karakter bedømmelse 

/Matematik 

 Eksamen 

Matema-

tik 

     

 

RKV: 

Eleven gennemfører et introforløb. Eleven opnår grundlæggende viden inden for området symaskiner, limteknik, skitsetegning samlinger i massivtræ, værktøjslærer, arbejdsmiljø.  

Modul 1: 

Eleven skal erhverve sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer i polstring i skum. Eleven bygger oven på sin viden om syteknikker og mønstertilretning. Eleven udvider sin 

viden i arbejdsmiljø, farvelære, værktøjslære, materialelære, matematik, certifikatfag og teknologi.  

Modul 2: 

Eleven skal erhverve sig grundlæggende færdigheder og kompetencer i traditionel polstring, autopolstring, arbejdsmiljø, materialelære traditionelle materialer og auto, matematik, 

maskinlære, teknologi, tegning af autosæde. Eleven skal opbygge og tilpasse et autosæde. Eleven skal arbejde med konstruktioner i skum, tilpasning af betræk, syteknik i 

autosadelmagerfaget. 

Modul 3: 
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Eleven skal erhverve sig grundlæggende færdigheder og kompetencer inden for autopolstring. Eleven udvider sit kendskab til håndværktøjer og stationære maskiner inden for 

autopolstring. Eleven erhverver sig grundlæggende færdigheder og kompetencer inden for gardin- og solafskærmningsområdet, arbejdsmiljø, materialelære gardin og solafskærmning, 

matematik, maskinlære, teknologi og 3D tegning af vindue. Eleverne skal løse en indretningsopgave for en kunde. Kunden ønsker solafskærmning og indretning af et offentligt rum. 

Eleven skal arbejde videre med sy teknik, mønstertilretning samt udvide sine færdigheder inden for brug af symaskiner. Eleven indstilles til eksamen. 

Modul 4: 

Eleven gennemfører matematikeksamen på F-niveau, samt gennemfører GF-prøven med et tilfredsstillende resultat. Eleven deltager ligeledes i evaluering, samt oprydning og afslutning 

af GF2. 
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2.2 Faglige mål 

 

Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for boligmontering: 

[] 

1.1. Grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, der anvendes i forhold til møbel-, autogardin- og 

solafskærmningsområdet 

 

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 enkelte 

polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og modeller 

 

1.4. Opmåling og beregning af enkle polstrermøbeldele, autointeriørdele, gardininstallationsdele og 

modeller 

 

1.5. Måletekniske standarder, værdier og tolerancer i forbindelse med opmærkning og montage 

 

1.6. Relevante materialer til anvendelse inden for polstrermøbeldele, autointeriørdele, 

gardininstallationsdele og modeller 

 

1.7. Formgivning, indhentning af vejledning om funktionalitet, design og æstetik 

 

1.8. Forskellige former for faglig dokumentation, f.eks. en vejledning og en arbejdsbeskrivelse 

 

1.9. Almindelige begreber og fagudtryk inden for erhvervet 

 

1.10. Forskellige planlægningsværktøjer til at strukturere og udføre en arbejdsopgave i kendte situationer 

 

1.11. Arbejdsteknik til udførelse af grundlæggende opgaver inden for boligmonteringsområdet 

 

1.12. Boligmonteringsområdets enkle hånd- og el-værktøjer og almindelige stationære maskiner og daglig 

vedligeholdelse 

 

1.13. Samarbejde og samspil mellem faggrupper, der indgår i polstrer, møbler-, autointeriørdele samt 

gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer i kendte situationer 

 

1.14. Gældende kvalitetskrav inden for polstrermøbler, autointeriørdele samt gardininstallationer og 

solafskærmningsinstallationer i kendte situationer 

 

1.15. Gældende krav til affaldssortering inden for polstrermøbler, autointeriørdele og gardininstallationer i 

kendte situationer 

 

1.16. Indholdet i Arbejdspladsvurdering (APV) 

 

1.17. Farer før løsning af en praktisk arbejdsopgave i kendte situationer 
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1.18. Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser, fysisk, kemisk-biologisk og psykosocialt 

arbejdsmiljø i forhold til løsning af praktiske arbejdsopgaver 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 redskaber: 

 

2.1.1. Læsning af tegninger og diagrammer, der anvendes i forhold til enkle produkter inden for områderne 

møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør og solafskærmning 

 

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 polstrermøbler, autointeriørdele samt 

gardininstallationsdele og modeller 

 

2.1.4. Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger af enkelte polstrermøbeldele, 

autointeriørdele og gardininstallationsdele i et digitalt tegneprogram, herunder afbildning af enkle figurer i 

plan og lodret billede 

 

2.1.5. Opmåling og materialeberegning i forbindelse med udførelse af enkle polstrermøbler, 

autointeriørdele og gardininstallationer og solafskærmningsinstallationer 

 

2.1.6. Anvendelse af måleværktøjer i forbindelse med udførelse af enkle produkter inden for området 

 

2.1.7. Begrundelse af valg af relevante materialer i forhold til deres anvendelse inden for 

boligmonteringsområdet 

 

2.1.8. Udførelse og beskrivelse af mindre formgivnings – eller designopgaver inden for området 

 

2.1.9. Læsning og forståelse af arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på 

dansk og på relevant fremmedsprog 

 

2.1.10. Udarbejdelse af en struktureret skriftlig dokumentation af en faglig arbejdsproces 

 

2.1.11. Anvendelse af forskellige planlægningsværktøjer til at udføre forskellige praktiske opgaver 

 

2.1.12. Skelnen mellem forskellige muligheder i forbindelse med arbejdsteknik inden for 

boligmonteringsområdet 

 

2.1.13. Begrundelse af valg af hånd- og el-håndværktøjer til enkle opgaver inden for 

boligmonteringsområdet 

 

2.1.14. Begrundelse af valg af stationære maskiner til enkle opgaver inden for boligmonteringsområdet 
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2.1.15. Opstilling og anvendelse af hånd- og el-håndværktøjer og stationære maskiner og udføre daglig 

vedligeholdelse, inden for boligmonteringsområdet 

 

2.1.16. Løsning af en praktisk opgave i samarbejde med andre 

 

2.1.17. Begrundelse af om en afgrænset arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav 

 

2.1.18. Affaldssortering i henhold til de gældende krav inden for boligmonteringsområdet 

 

2.1.19. Identifikation af risici før løsning af en kendt arbejdsopgave 

 

2.1.20. Begrundelse af valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange med 

henblik på at forebygge belastninger i kendte situationer 

 

2.1.21. Håndtering af farlige stoffer i forbindelse med en praktisk arbejdsopgave 

 

2.1.22. Medvirken i gennemførelsen af en Arbejdspladsvurdering 

 

2.1.23. Konstatering af, om en færdig opgave opfylder fastsatte kvalitetskrav 

 

2.1.24. Identifikation og frasortering af afgrænsede materialer ved enkle polstrermøbler, autointeriørdele 

og gardininstallationer 

 

2.1.25. Fejlmelding af el-værktøj og stationære maskiner 

Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 

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

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. forklare og læse kendte tegninger og diagrammer herunder symboler og signaturer i forhold til 

områderne møbelpolstrer, autosadelmager og gardindekoratør og solafskærmning 

 

4.2. udføre 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 

 

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. udvælge relevante materialer ved møbelpolstrerdele og autointeriørdele i praktiske opgaver 

 

4.6. udvælge relevante materialer til gardininstallationsdele og solafskærmninger i praktiske opgaver 
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4.7. udvælge, opstille, betjene og vedligeholde polstrer-, autointeriør- og gardinbranchens almindeligt 

forekommende håndværktøjer, el-håndværktøjer og stationære maskiner i forbindelse med udførelse af en 

arbejdsproces 

 

4.8. beskrive, analysere og udføre mindre formgivnings- eller designopgaver til relevante polstrer-og 

autointeriørdele samt gardin- og solafskærmningsdele 

 

4.9. læse og anvende enkle arbejdsbeskrivelser og produktanvisninger på dansk og på et relevant 

fremmedsprog i forbindelse med udførelse af en praktisk opgave 

 

4.10. anvende faglige udtryk og begreber inden for polstrer-, auto, gardin – og solafskærmningsbranchen 

 

4.11. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i forbindelse medløsning af 

en praktisk opgave 

 

4.12. samarbejde med andre faggrupper om løsning af en given opgave som indgår i polstrer-, auto, gardin 

– og solafskærmningsbranchen 

 

4.13. planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces i polstrer-, auto, gardin – og 

solafskærmningsbranchen 

 

4.14. begrunde og kontrollere, om en given arbejdsopgave opfylder fastsatte kvalitetsmæssige krav inden 

for polstrer-, auto, gardin – og solafskærmningsbranchen 

 

4.15. udføre affaldssortering i forhold til gældende krav inden for polstrer-, auto, gardin – og 

solafskærmningsbranchen 

 

4.16. medvirke i gennemførsel af en APV i polstrer-, auto, gardin – og solafskærmningsbranchen under 

vejledning 

 

4.17. vurdere og begrunde valg af hensigtsmæssig arbejdsmiljø og sikkerhed ved planlægning og udførelse 

af en given arbejdsopgave i polstrer-, auto, gardin – og solafskærmningsbranchen 

 

4.18. håndtere farlige stoffer i forbindelse med en given praktisk arbejdsopgave 

 

 

 

2.3 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler 

 
Undervisningsdifferentiering:  

Eleverne vil blive mødt i et åbent og dialogfyldt læringsrum. Allerede med udgangen af uddannelsesuge 2 vil 

eleverne blive evalueret i forbindelse med RKV og derved modtage deres egen individuelle uddannelsesplan, som 

vil danne grundlag for resten af deres uddannelse.  

 

Eleverne vil endvidere blive evalueret midtvejs i modul 2,3 og 4, hvor de både gennemfører en selvevaluering, samt 

evaluerer med deres lærer. Efter denne evaluering tilpasses elevens mål for modulet, samt behovet for evt. støttefag 
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eller bonusfag opgøres. På denne måde sikres at de dygtige elever bliver endnu bedre og de mindre gode kommer 

op på et for uddannelsen acceptabelt niveau.  

 
RKV 

 

Intro  
 

Formål: 

 

Eleven kompetenceafklares i forhold til fagets grundlæggende arbejdstekniker. Eleven opnår færdigheder i 

brug af fagets maskiner og værktøjer. Eleverne undervises i korrekt værkstedsbrug og vedligeholdelse. Eleven 

introduceres til skolens fælles IT faciliteter. Klassen etableres socialt og der findes en elevrepræsentant til 

elevrådet. Eleven kan efter endt RKV forløb deltage i de følgende undervisningsmoduler.  

 

Teori 

Eleven har 11 lektioners undervisning i teori med hovedvægt på følgende elementer: 

 

Præsentation af Introuger og RKV 

(2 lektioner) 

IT og porte folio  

Præsentation af uddannelsesbog 

Gennemgang af symaskinen 

Skumsaven  

Arbejdsmiljø 

 

 

Praktik 

Eleven har på dette forløb 53 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. Introduktion til stationære og håndholdte maskiner  

2. Syprøver 

3. Hynder  

4. Skumteknik 

 

Administration 

Eleverne gennemfører 6 lektioner introduktion i forbindelse med opstart på uddannelsen, herunder også tid til 

kompetencevurdering 

 

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. Læring i bevægelse 

2. Teamspirit 

3. Kort, men hårdt 
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1. Elevrettet beskrivelse:  

 

På dette forløb vil du blive introduceret til boligmonteringsuddannelserne. Du bliver vist rundt på skolen og får 

en introduktion til hele dit uddannelsesforløb. Du vil i løbet af RKV ugen 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 en indføring i brugen af vores symaskiner. Du vil lave din første opgave og porte 

folio aflevering på uddannelsen. 

 

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. 

 

Undervisningen:  

 

Undervisningen vil være planlagt som instruerende, men med stor fokus på den enkelte elevs udvikling, samt 

afklaring af den enkeltes kompetence. Herunder elevens matematik niveau. Undervisningen vil ligeledes 

introducere eleverne til måden hvorpå vi arbejder med projekter i resten af GF2.  

 

 

3. Undervisningsmaterialer:  

 

Eleven får udleveret undervisningsmaterialer, herunder personligt værktøjssæt, samt de nødvendige 

materialer. Der er ligeledes adgang til IT 

 

4. Opgaver: 

 

Eleven vil blive præsenteret for en fast opgave i forbindelse med dette modul. Opgaven ”Design af en 3D pude” 

med tilhørende porte folio. Opgaven danner grundlag for vurderingen af den enkelte elevs kompetencer i RKV 

forløbet. 

 

5. Fagintegration 

 

Undervisningen i grundfaget matematik starter i modul og integreres efter en screening i de 

uddannelsesspecifikke fag. 

 

6. Lærerkvalifikationer 

 

Lærerne skal i dette modul besidde de grundlæggende færdigheder inden for boligmonteringsfagene. 

 

7. Evaluering 

 

RKV ugerne danner grundlag for evaluering af den enkelte elevs kompetencer. Den primære lærer i klassen 

forestår evalueringen. Evalueringen vil foregå mundtlig sammen med læreren og skriftligt i itslearning. Læreren 

vil efterfølgende dokumentere dette i elevplan. 

 

8. Bedømmelse:  
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Eleven vil modtage en bedømmelse af sin opgave med en karakter på 7-trins skalaen til dokumentation i 

elevens samlede porte folio, som skal bruges til GF prøven. 

 

 

Modul 1,  

Skalstol, rum med gardin, farvelære, pudekollektion, materialelære intelligente tekstiler, matematik og 

teknologi  

 

 

Formål:  

Eleven skal erhverve sig grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer i polstring med skum. Eleven 

bygger oven på sin viden om sy teknikker og mønstertilretning. Eleven udvider sin viden i arbejdsmiljø, 

værktøjslære, materialelære, matematik og teknologi.  

 

Teori 

Eleven har 18 lektioners undervisning i teori med hovedvægt på følgende elementer: 

 

1. Porte folio 

2. Moodboard  

3. Tidsplan 

4. Sy teori  

5. Arbejdsmiljø  

6. Farveteori 

7. Skums egenskaber 

8. Opmærkning 

9. Tidsberegning  

 

Praktik 

Eleven har på dette forløb 136 lektioners praktisk undervisning, hvor eleven udbygger sit kendskab til fagene 

gennem følgende elementer. 

 

Praktikdelen indeholder: 

 

1. Polstring med skum 

2. Afslutning med H profil 

Skæreplan  

3. Lim/spændteknik 

4. Maskiner 

5. Håndværktøj 

6. Pudsning/overfladebehandling 

7. Mønsterkonstruktion 

 

 

Matematik 

Eleverne modtager 20 timers undervisning i matematik, som består af følgende elementer: 

1. Introduktion 

2. Valg af stof 

3. Udarbejdelse af skæreplan  

4. Måling af densitet 



Boligmontering    

23 
 

5. Rumfang 

6. Prisberegning omkostninger pr enhed ift nyt produkt 

7. Opmåling  

8. Plangeometriske figurer 

9. Materialeforbrug vægt  

 

 

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: 

4. Læring i bevægelse 

5. Team spirit 

6. Kort, men hårdt 

  

 

9. Elevrettet beskrivelse:  

 

På dette forløb vil eleven bygge videre på den grundlæggende viden, som du fik i RKV ugerne. Modulet 

præsenterer og giver dig grundlæggende kompetencer i møbelpolstrerens og gardindekoratørens 

arbejdsområder. Modulet vil ligeledes bære præg af introduktion til grundfagene matematik og teknologi. Vi vil 

fortsat have fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed ved at arbejde på et værksted.   

 

10. Læringsmiljø og arbejdsform:  

 

Klasserne vil nu for alvor være dannet oven på intromodulet og valgfagsugen. Miljøet vil stadig være meget 

støttende for den enkelte elev, men kravene stiger i dette modul. Eleverne vil for alvor opleve den synergieffekt, 

som opstår i læringsrummet, når der er en god vekslen mellem praktik og teori. 

 

11. Undervisningen:  

 

Undervisningen vil i starten af modulet være planlagt som instruerende, men 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 være mere lærerstyret for de elever der har brug for støtte 

end for de der kan selv, og derved sikrer vi så dygtige elever som muligt. 

 

12. Undervisningsmaterialer:  

 

Eleven får udleveret undervisningsmaterialer, herunder personligt værktøjssæt, samt det nødvendige 

materialer til polstring af skalstol og pudekollektion. Eleven har adgang til stationære maskiner, samt 

håndværktøj i dette modul. 

 

13. Opgaver: 

 

Eleven vil blive vurderet på deltagelse og opfyldelse af krav til alle tre modulopgaver efter 7-trinsskalaen. 

Denne bedømmelse indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer i forbindelse med afslutningen af 

modul 1. 
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14. Fagintegration 

 

Undervisningen i grundfaget matematik integreres i de uddannelsesspecifikke fag. Matematikken tager 

udgangspunkt i de opgaver, der bliver arbejdet med i fagene. Dette betyder, at matematikken både indeholder 

F niveau mål og uddannelsesspecifikke mål.  

15. Lærerkvalifikationer 

 

Læreren skal i dette modul besidde de grundlæggende færdigheder inden for boligmonteringsfagene. 

 

16. Evaluering 

 

Opgaverne i modulet danner grundlag for evaluering af den enkelte elevs kompetencer. Den primære lærer i 

klassen forestår evalueringen. Evalueringen vil foregå mundtlig sammen med læreren og skriftligt i itslearning. 

Læreren vil efterfølgende dokumentere dette i elevplan. 

 

17. Bedømmelse:  

 

Eleven vil modtage en bedømmelse af sin opgave med en karakter på 7-trins skalaen til dokumentation i 

elevens samlede portefolio, som skal bruges til GF prøven. 

 

18. Opgaver: 

 

Eleven vil blive præsenteret for tre faste opgaver i forbindelse med dette modul. Til opgaven skalstol afleveres 

en skitse af den polstrede stol. Til opgaven rum med gardin afleveres tilbud til en kunde og en tegning af det 

pågældende vindues tre plan front, lodret og vandret snit og evt. detaljetegninger. Til opgaven pudekollektion 

afleveres ligeledes porte folio. Opgaven bruges i den samlede vurdering af elevens kompetencer i forbindelse 

med afslutningen af modul 1. 

 

 

Modul 2: Traditionel polstring og PF, Bilsæde og PF, Tegning bilsæde   
 

Formål: 

 

Eleven skal erhverve sig grundlæggende færdigheder og kompetencer i traditionel polstring, autopolstring, 

arbejdsmiljø, materialelære i forhold til auto og traditionel polstring, matematik, maskinlære, teknologi, 

tegning af autosæde. Eleven skal arbejde videre med syteknik og mønstertilretning. Eleven skal opbygge og 

tilpasse et traditionelt opbygget sæde og et autosæde. Eleven skal arbejde med konstruktioner i traditionelle 

materialer og skum, tilpasning af betræk, sy teknik i autosadelmagerfaget. 

 
 

Teori 

Eleven har 20 lektioners undervisning i teori med hovedvægt på følgende elementer: 

 

1. Porte folio 

2. Tolerancer i traditionel polstring 

3. Gennemgang af 12 delprocesser   

4. Mønstertilretning 

5. Arbejdsmiljø i forhold til auto og traditionel polstring 

6. Skumteknologi 
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7. Maskinlære  

8. Lim 

9. Brand hæmmere 

10. Læderteori 

11. Tegning af autosæde 

 

Eleven har 6 lektioners undervisning i skitsetegning af et autosæde 

 

Praktik 

Eleven har på dette forløb 90 lektioners praktisk undervisning, hvor eleven udbygger sit kendskab til 

fagene gennem følgende elementer. 

 

Praktikdelen indeholder: 

I forhold til traditionel polstring: 

 

Undervisning i montering af gjorde og fjedre 

snøring af fjedre, fastgørelse af fine hessian, facon, blår, vegetabiler, faconlærred, gennembinding, 

dobbeltspids, skrå og lige afsyning, pikéring, krølhår, bomuldsvat, stout, agraman og polstersøm. 

 

 

I forhold til bilsæde: 

 

Formgivning af skum 

Limteknologi  

Sy teknikker i autopolstring 

Maskiner 

Håndværktøj 

 

Teknologi 

Eleverne har teknologi undervisning med følgende elementer: 

1. Problemformulering 

2. Planlægning 

3. Produktudformning  

 

Matematik 

Eleverne modtager 20 lektioners undervisning i matematik, som består af følgende elementer: 

1. Formelbehandling 

2. Mål/vægt +målestok 

3. Mønstertilretning  

4. Trekantens anatomi 

5. Pythagoras 

6. Trigonometri 

7. Midtvejsprøve 

8. Skæreplan med og uden rapport  

9. Tolerancer for fremspring for-, side- og bagsarg på traditionel stol 

 

 

 

Motion og bevægelse 
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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: 

7. Læring i bevægelse 

8. Team spirit 

9. Kort, men hårdt 

  

 

1. Elevrettet beskrivelse: 

 

På dette modul skal eleven erhverve sig grundlæggende færdigheder og kompetencer indenfor 

autosadelmager- og møbelpolstrerfaget. Eleven skal arbejde videre med sy teknik og mønstertilretning. 

Eleven skal opbygge og tilpasse et autosæde. Eleven skal arbejde med konstruktioner i skum, tilpasning af 

betræk, sy teknik i autosadelmagerfaget. Eleven skal udarbejde en porte folio til den traditionelle polstring 

og til opbygning af bilsæde. Begge porte folioer indgår i bedømmelsen af eleven i dette modul. 

 

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. I faget teknologi får eleverne 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:  

 

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 være mere lærerstyret for de elever der har brug for støtte end for de der kan selv, og 

derved sikrer vi så dygtige elever som muligt. 

 

4. Undervisningsmaterialer:  

 

Eleven får udleveret undervisningsmaterialer, herunder personligt værktøjssæt. Der er ligeledes adgang til 

IT/ Solid Works. Eleven har adgang til stationære maskiner og håndværktøj i dette modul.  

 

5. Opgaver: 

 

På dette modul afslutter eleverne traditionel polstring af stol, under anvendelse af traditionelle teknikker 

inden for møbelpolstrerens arbejdsområde. Tidligere indlærte elementer indarbejdes i både den 

teoretiske og praktiske del af undervisningen. 

 

6. Fagintegration: 

Undervisningen i grundfaget matematik integreres i de uddannelsesspecifikke fag. Matematikken tager 

udgangspunkt i de opgaver, der bliver arbejdet med i fagene. Dette betyder, at matematikken både 

indeholder F niveau mål og uddannelsesspecifikke mål. 

Faget teknologi indgår ligeledes 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 
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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 autosadelmagerfaget. 

 

8. Evaluering 

 

Opgaverne i modulet danner grundlag for evaluering af den enkelte elevs kompetencer. Den primære 

lærer i klassen forestår evalueringen. Evalueringen vil foregå mundtlig sammen med læreren og skriftligt i 

itslearning. 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 porte folio, som skal bruges til GF prøven. 

 

Modul 3 Autopolstring og Gardindekoration 
 

 

Formål: 

 

Eleven skal erhverve sig grundlæggende færdigheder og kompetencer inden for autopolstring. Eleven 

udvider sit kendskab til håndværktøjer og stationære maskiner inden for autopolstring. Eleven erhverver 

sig grundlæggende færdigheder og kompetencer inden for gardin- og solafskærmningsområdet, 

arbejdsmiljø, materialelære gardin og solafskærmning, matematik, maskinlære, teknologi og 3D tegning 

af et lille møbel. Eleverne skal løse en indretningsopgave for en kunde. Kunden ønsker solafskærmning og 

indretning af et offentligt rum. Eleven skal arbejde videre med sy teknik, mønstertilretning samt udvide 

sine færdigheder inden for brug af symaskiner. Eleven indstilles til eksamen. 

 

Teori 

Eleven har 20 lektioners undervisning i teori med hovedvægt på følgende elementer: 

 

10. Portefolio  

11. Mønstertilretning 

12. Stofforbrug 

13. Prisberegning på gardinløsning til kunden 

14. Arbejdsmiljø 

15. Skumteknologi 

16. Maskinlære 

17. Foldegardin  

18. Fortræksgardin  

19. Regning for modulet   

 

Eleven har 30 lektioners undervisning i Solid Works, herunder tegning af et lille polstret møbel 

 

Praktik 
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Eleven har på dette forløb 93 lektioners praktisk undervisning, hvor eleven udbygger sit kendskab til 

autopolstring og gardindekoration gennem følgende elementer. 

Praktikdelen indeholder: 

 

5. Formgivning af skum 

6. Limteknologi  

7. Syteknikker i autopolstring 

8. Maskiner 

9. Håndværktøj 

 

Teknologi 

Eleverne gennemfører 26 lektioners teknologi undervisning med følgende elementer: 

4. Problemformulering 

5. Planlægning 

6. Produktudformning  

 

Matematik 

Eleverne modtager 23 lektioners undervisning i matematik, som består af følgende elementer: 

10. Tilbud  

11. Mønstertilretning 

12. Leverandørprislister  

13. Pris med og uden moms   

14. Stofforbrug  

15. Skæreplan med og uden rapport 

 

 

 

Førstehjælp 

  

Eleverne modtager 8 lektioner undervisning i førstehjælp på dette modul. 

 

Brand 

 

Eleverne gennemfører 4 lektioner omkring elementær brandbekæmpelse 

 

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: 

10. Læring i bevægelse 

11. Team spirit 

12. Kort, men hårdt 

  

 

1. Elevrettet beskrivelse: 

 

På dette modul skal eleven erhverve sig grundlæggende færdigheder og kompetencer i 

autosadelmagerfaget. Eleven skal arbejde videre med sy teknik og mønstertilretning. Eleverne skal løse en 
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indretningsopgave for en kunde. Kunden ønsker solafskærmning og indretning af et offentligt rum. Eleven 

skal arbejde videre med sy teknik, mønstertilretning samt udvide sine færdigheder inden for brug af 

maskiner Eleven skal arbejde med konstruktioner i skum, tilpasning af betræk, sy teknik i 

autosadelmagerfaget. Eleverne skal i grupper udarbejde et tilbud til kunden. Tilbuddet indgår i 

bedømmelsen af eleven i dette modul. 

 

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. I faget teknologi får eleverne 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:  

 

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 være mere lærerstyret for de elever der har brug for støtte end for de der kan selv, og 

derved sikrer vi så dygtige elever som muligt. 

 

4. Undervisningsmaterialer:  

 

Eleven får udleveret undervisningsmaterialer, herunder personligt værktøjssæt. Der er ligeledes adgang til 

IT/ Solid Works. Eleven har adgang til stationære maskiner og håndværktøj i dette modul.  

 

5. Opgaver: 

 

På dette modul afslutter eleverne lille polstret møbel under anvendelse af teknikker fra 

autosadelmagerfaget. I forhold til gardindekoratørens arbejdsområde skal eleverne i grupper udarbejde 

et tilbud til kunden og indlærte elementer bliver indarbejdet i opgaven. 

 

6. Fagintegration: 

 

Undervisningen i grundfaget matematik integreres i de uddannelsesspecifikke fag. Matematikken tager 

udgangspunkt i de opgaver, der bliver arbejdet med i fagene. Dette betyder, at matematikken både 

indeholder F niveau mål og uddannelsesspecifikke mål. 

Faget teknologi indgår ligeledes 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.  

Faget førstehjælp tager udgangspunkt i de mulige ulykker, som kan ske på et værksted inden for 

boligmonteringsområdet. 

 

 

 

7.Lærerkvalifikationer 

 

Læreren skal i dette modul besidde de grundlæggende færdigheder inden for gardindekoratørfaget. 
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8.Evaluering 

 

Opgaverne i modulet danner grundlag for evaluering af den enkelte elevs kompetencer. Den primære 

lærer i klassen forestår evalueringen. Evalueringen vil foregå mundtlig sammen med læreren og skriftligt i 

itslearning 

Portefoliorne bedømmes ud fra 7-trinsskalaen. Gardinopgave tilbuddet indgår i bedømmelsen af eleven i 

dette modul. Evalueringen vil ligeledes tage højde for mødestabilitet. Læreren vil efterfølgende 

dokumentere dette i elevplan. 

 

9.Bedømmelse:  

 

Eleven modtager bedømmelse af samtlige portefolioer og GF2 med en karakter på 7-trins skalaen. 

Karakteren afgør om eleven kan indstilles til eksamen.  

 

Modul 5, Afslutning og grundforløbsprøve 
 

Formål: 

 

Eleven gennemfører en afsluttende matematikeksamen, samt gennemfører GF-prøven med GE/IG. Eleven 

deltager ligeledes i evaluering, samt oprydning og afslutning af GF2. 

 

Praktik 

Der afholdes 7 timers prøveeksamen uden forberedelse efterfølgende får eleven 10 lektioners praktisk 

undervisning + 7 timers GF prøve, hvor eleven demonstrerer sit niveau inden for boligmonteringsfagene. 

 

Praktikdelen indeholder: 

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

2. GF prøve 

 

Matematik 

 

Eleverne modtager 8 lektioners undervisning i matematik + 4 timers eksamen, som består af følgende 

elementer: 

1. Klargøring til eksamen 

2. 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. Læring i bevægelse 

2. Team spirit 

3. Kort, men hårdt 

 

Administration 

 

Der gennemføres afsluttende administration i 4 timer, herunder bl.a. oprydning af lokaler, aflevering af 

værktøj, udlevering af GF beviser og evaluering af hele forløbet. 
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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 de tre fag. Læreren skal kunne 

grundlæggende matematik. 

 

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 eksamensopgave med bestået/ ikke bestået på baggrund af den 

løste opgave og præsentationsportefolioen, som eleven har samlet gennem sin uddannelse. 
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2.3.1 Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmodul 

Lektionsplan modul1     symaskine syteknik         

Formål: Eleven opnår grundlæggende viden inden for områderne syteknik, symaskinelære, værktøjslære, arbejdsmiljø, limteknik og tegning. 

Målepinde taksonomi: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgene udvalgte områder inden for fagene  

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: 

NB! De forskellige lærer på GF2 boligmontering kan i nogle perioder være optaget til anden side, derfor ændres modulplaceringen ikke i nedenstående 

undervisningsplan  

 

 

Lektion Indhold Varighed Eleven skal kunne: Målepinde  

Planlægningsværktøj Intro og it  

 

   

IT  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tages løbende hen over modulet 

 

 

 

 

 

 

 

Intro til portefolie In design  

 

Introduktion til skolens IT system, brug af brugerweb, 

elevplan.dk og praktikpladsen.dk 

It’s learning   

Præsentation af uddannelsesbog 

 

 

Lektionen bør gennemføres som en vekslen mellem teori og 

praktik……… 

  

  

Der skal tages højde for ……………… 

  

  

Der skal bruges to stk………. 

8 Bruge portefolie til beskrivelse og dokumentation 

af arbejdsproces 

Hente oplysninger om modulets indhold 

Dokumentere læring og forbrugt tid i 

uddannelsesbog 

8,10,11 
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Maskinlære og syprøver  

Intro/RKV 

 

 

 

 

 

Undervisningsform: 

  

  

Pædagogik: 

  

  

Materialer: 

 

 

- Teoretisk, praktisk gennemgang af symaskiner  

- Trådning af symaskine og syprøver (10 lektioner) 

- Maskinlære i RKV  

 

 

 

Kompendium, oplæg, instruktion, peer to peer   

 

Lektionerne gennemføres som vekslen mellem teori og praktik 

  

  

 

12 Nøglebegreber Trykfod, stingplade, trådspole, 

griber, trådspænding, stinglængde, 

symaskinenålen og trådtykkelser. 

Ret, vrang, sømrum og trådretning  

 

 

At sy fagenes stikninger, alm sammensyning, 

dobbelt og enkelt stikning, sammensyning med 

kederindlæg, lynlås, skjult lynlås. 

Gardinoplægning, kant og bundsøm, hoved og 

rynkebånd. Kuverthjørne og kapsøm 

Pibesyning m velotino, microfiber, vinyl og læder 

Lynlås bil og båd.  

 

 

Evaluering RKV 

 

4,5, 6,8,9,11,12  

17 

Sikkerhed ved symaskinen  

Værkstedsteknik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Korrekte arbejdsstillinger 

- Brugen af symaskine 

- Oprydning hver dag! 

- En ugentlig stor oprydning fredag 

- Brug af støvsuger/svaber 

- Affaldssortering 

 

 

Undervisning relateres til praktik  

(2) ud af 

12 

Have kendskab til og forståelse for: 

Hensigtsmæssige arbejdsstillinger og farer ved 

arbejde på symaskinen 

Strøm og luftstyring af symaskinen 

Rengøring af maskine   

Farer ved støv i forbindelse med sy arbejde  

17,18,20,23,18,19 
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Hynde 1 og 2 

 

Indhold Lektioner Elevrettet beskrivelse  

Undervisningsform: 

 

Skift mellem læreroplæg, praktik og evaluering 

  

  

 

Hynde 1  

Madrashjørner  

Hynde 2 m portefolie/do jo 

Ø- limet  

 

Nøglebegreber: sømrum, pasmærker 

 

8 Kendskab til  

Teoretisk gennemgang af opmålingsmetode for 

skum og stof hynde 1 og 2 

 

Eleven får grundlæggende viden om og 

færdigheder i at: 

 

-anvendelse af skum, kontaktlim, Ø-limning og 

skumsav. Opmåling, udskæring og tolerancer i 

forhold til færdigt emne. 

-måle op til hynde med madrashjørner  

-vælge korrekt skumtykkelse, densitet og 

størrelse 

-udskære emner med skumsav  

-opmåling til stof 

-syning af hynde (3 lektioner) 

 

Teoretisk gennemgang af portefolio  

 

-opmåling til Ø limet hynde med knap 

-valg af skumtykkelse og størrelse 

-udskæring med skumsav 

-lim og metode gennemgang 

-valg af stof og farvekomposition 

-opmåling til stof 

-syning af hynde 

- fremstilling af knapper  

- montering af knapper i hynde (4 lektioner) 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. 5, 6,7  8 13, 15 

,17 

 

 

 

Skumsaven 

Sikkerhed ved håndværktøj 

 

 

Bør tages løbende under 

værkstedsarbejdet 
 

Rengøring og vedligeholdelse  

Rengøring og vedligeholdelse af klinger  

30 min ud af de 

8 lek 

Grundlæggende viden om og færdigheder i: 

 At rengøre og vedligeholde 

skumsaven 

11, 12 25) Fejlmelding af el-værktøj og 

stationære maskiner. 

Husk !! 

Støj 

 

 

 

 

- Farer ved støj 

- Brugen af høreværn 

- Støjgener flyttes til 

maskinværksted 

 

30 min ud af  

de 8 lektioner  

Kendskab til og færdigheder til: 19 
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Værkstedsundervisning uge 2  "Design en 
hynde med bund” 

 

 Skadelig støjpåvirkning og 

forebyggelse deraf. 

Moodboard  

Portefolio  

Skift mellem læreroplæg, praktik og evaluering 

  

 

 

Nøglebegreber:  

Trådretning, ret og vrang, ægkant, sømrum, 

pasmærker 

 

Teknologiske egenskaber  

 

26 ”Design af 3D pude”  
- Idé, illustration af egen idé på moodboard, 

blyantsskitse af hynde, konstruktion af 

mønsterdele 

-opmåling til ”3D pude” 

-valg af fyld og størrelse 

-udskæring med skumsav 

-valg af stof og farvekomposition 

-opmåling til stof brug af skæreplan 
-klipning af stof  

-syning af hynde  

Porte folioen til 3D bedømmes med en 

standpunktskarakter 

 

1,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

5,6,7,8,10,11og 12 

Teknologi  

1. Produktprincip 

a. Opstille forskellige ideer til produkt 

b. Udvælge ide til produkt 

c. Udarbejde krav til det valgte produkt 

d. Beherske skitsering som led i udformning og 

konkretisering af et produkt 

2. Produktudformning og produktion 

a. Udvikle og fremstille et produkt 

b. Anvende relevante krav eller standarder i 

udviklingen af produktet 

3. Test af produkt 

Afprøve produktet og vurdere om produktet 

passer med de opstillede krav 

4. Dokumentation 

Udarbejde arbejdsskitser, styk- og 

materialelister, tegninger og lignende 

Evaluering af modul 1 Nåede du deadline? 

Tidsskema gennemgang 

4 Kompetenceafklaringssamtale (KAS) med 

faglærer Katrine C. Enevoldsen, Jette Jochumsen  

Herunder: 

- Individuel kompetenceafklaring i forhold til 

værkstedets symaskiner 

Elevens kompetencer 

- Screening i matematik 

- EUD - screening i dansk 

 

10 

10,11 

 

Eleverne rammesætter   (Under 

afholdelse af 

KAS) 

 

- sociale begivenheder på forløbet (kage og 

kageliste, diskussion af rammer for fredagscafé, 

aftenværksted, udstilling i Rødovre Centrum) 

 

 

  
Lektionsplan, modul 1  

Formål: Eleven skal uddybe og udvide sin grundlæggende viden fra modul 1. Eleven skal arbejde videre i skum, med allerede kendte arbejdsgange og stifte bekendtskab med traditionelle materialer. Eleven skal bestå forløbets 

certifikatfag. 
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Målpinde taksonomi: 

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for boligmonteringsfagene: 

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: 

 

 

Modul 1 Indhold Varighed Eleven skal kunne:  

Tegning uge 3  34   

Polstring  

Nye og traditionelle 

materialer 

 

Indeholder grundfagene: 

Teknologi og matematik 

Certifikatfag:  

Førstehjælp og Elementer Brandbekæmpelse 

 

 

136 Anvende teknikker i forhold til   retninger i 

møbelpolstrerfaget 

 Grundlæggende metoder og færdigheder i moderne og traditionel 

polstring 

 

Lektion Indhold Varighed Eleven skal kunne: Målepinde  

Tegning  

 
”Skalstol” 

 
Teoretisk gennemgang af opgaven og skums anvendelighed 

Brug af visuelt undervisningsoplæg 2 

Eleven øver på mock up de forskellige teknikker 4 

Dokumentation  

Eleven tegner skal elektroniske 

Detaljetegner H-profils placering i forhold til skalstolskant og 

Begrundelse Stk 3 13-15 

 

 

Nøglebegreber  

Skæreplan, trådretning, ret og vrang, ægkant, sømrum, 

pasmærker, smig, klammer,  

Martindale, bagtøj, ryg, sæde, sømrum og H-profil, 

monteringstillæg 

 

Elever tager noter 

 

28 Mock up til skalstol (4 lektioner) 

 

Skalstol (17) 

- Opmåling skalstolen indvendige og udvendige 

form tegnes over på plast/ fibertex  

-Mønsterdelene konstrueres  

-Skallen renses for gammel polstring og ridses 

så limen kan fæstne (4 lektioner) 

-valg af skumtykkelse, densitet og  

-udskæring med skumsav efter mønsterdele med 

tillæg til smig  

-opmåling til stof ved brug af mønsterdele med 

tillæg til montering  
-klipning af stof  

-limning og montering af skum  

-limning og montering af stof 

-fastgørelse af Velotino 

-syning af profil  

-montering af bagtøj profil og bund 

-montering af stoleben 

 

Stk 2 1-18 

Stk 3 5,6,7,8, 10-23 

Stk 4 4,5,7,10,11 

Sikkerhed Høreværn ved brug af klammepistol 

Støvværn ved slibning  

Dråbeværn ved limning  

Handsker ved limning  

 Eleven kan bruge de forskrevne værnemidler i 

forhold til opgaverne (1 lektion ud af 24) 

17 og 18 

 

19,20,21 

Matematik 

Skæreplan  

Prisberegning 

 4  -valg af stof, udarbejdelse af skæreplan  

- måling af densitet 

- rumfang 

5,6 
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Tegning Arbejdstegning 

Frihåndstegning 

CAD tegning 

Sketch UP  

Evt. i valgfagsuge 3 

 

 Lav en skitse af den polstrede stol 

 Frontbillede samt lodret og vandret snit og 

detaljetegninger. 

 

4 Elevens tegning indgår i aflevering  1-4 
 

     
Matematik  

 

Opmåling  

Gjorde antal opmåling  

Facontykkelse, tolerancer for-, side- og bagsarg 

Materialeforbrug Vægt 

Skæreplan  

  

 

 Eleven lærer hvilke måleredskaber og tolerancer 

der anvendes i forhold til en traditionel polstring 

Niveau F 

1. Foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra 

erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence), herunder 

2. genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

3. anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt 

enkle formeludtryk i deres grundform (symbolkompetence), 

4. gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder 

(kommunikationskompetence) og 

5. anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence). 
 

”Design en pudekollektion”  

 

Indhold Lektioner Elevrettet beskrivelse Målepinde  

 

 
 

Farveteori 

Eleven guides i anvendelse af forskellige 

inspirationsmaterialer 

Moodboard 

Inspiration på moodboard  

Konstruktion 

Mønstertilpasning, mock up, færdigt eksempel på produkt 

Skitsetegning  

Portefolie afleveres den 16.10 

4 Farveteori 

- Introduktion til farveteori med udgangspunkt i Johannes Ittens 

farvelære 

- Farvecirkel og gråskala 4 

-Konstruktion af moodboard (4-8 lektioner) 

-Eleverne trænes i at indgå i en designproces 

-Ud fra elevernes arbejde med former og farver skitserer de tre 

til fem forslag til en pudeserie til et firma.  

-Eleverne definerer mål og delmål til forløbet 

-Eleverne tegner mønster til en udvalgt 3D pude 

-Eleverne syr prøver til mønsterapplikationer 

-En enkelt af puderne sys 

 

 

 

 

 
 

1-5, 7-11, 13-15,17 og 18 

Matematik  

 

 

 

 

Mønstertilretning  

Skæreplan med og uden rapport 

Målestoksforhold  

Stofforbrug  

Prisberegning   

2 Eleven kan beregne stofforbrug i tekstiler med og uden rapport Niveau F 

1-5 
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Lektionsplan, modul 2                                                ____________                                                    

Formål:  Eleven opnår kompetencer i mønsterkonstruktion, tilpasning af mønsterdele og teknikker tilhørende området autopolstring 

Målpinde taksonomi: 

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for boligmonteringsfagene: 

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 Varighed Eleven skal kunne: Målpinde  

     

”Redesign af en stol” 

 

Portefolie, tegning, 

materialelære, 

matematik og teknologi 

Intro 4 

Traditionel polstring (Tradpol)  

 

Teoretisk gennemgang af de 13 

delprocesser i  

Planlægning i ugeskemaer  

Traditionel polstring af spisestuestol 

fra stel til færdigpolstret stol 

-Eleverne vælger om de skal 

efterbehandle deres stol  

 

Portefolie afleveres 25.09 på 

kontoret senest kl. 13.35 

 

(Instruktion You Tube via QR) 

 
Værkstedsundervisning 

 

  

 

  

Undervisning i 1. uge (lektioner med rød) 

Intro 4 

Afmontering 4, opmåling til gjorde, fastgøring af 

gjorde, fastsyning af fjedre til gjorde10, snøring af 

fjedre 16, 

 

 

 

Undervisning i 2. uge  

Snøring af fjedre, fastsyning af finehessian til fjedre 4, 

facon i tre lag; lag 1blår, lag 2 vegetabiler, lag 3 blår 4, 

faconlærredet hæftes og faconen gennembindes med 

dobbeltspids 2, faconkanter fyldes med blår og 

vegetabiler 4 

 

 

 

Undervisning i 3. uge 

Faconkanter fyldes med blår og vegetabiler, afsyning 

skrå og lige afsyning, hjørner afsys 12, pikéring 

udformes i blår og krølhår 5, montering af bomuldsvat 

1-8, 10-13, 17-23 

1-5, 7,8,10, 11, 13 og 17 

 
 

Rum med gardin 

 

Tilbud til en kunde   Udregne tilbud til kunde og kende til priser på de mest basale 

materialer inden for gardindekoratørfaget 
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og stout 3. Til slut monteres stof og agraman eller 

søm12 efter elevens eget valg 

 
 

     

    1-5, 7-11, 13-15,17 og 18 
 

Teknologi  

Niveau F 

1. Formulering af problemer 

2. Opstilling af løsningsmuligheder 

3. Bearbejdnings- og fremstillingsteknikker 

4. Miljømæssige aspekter i forbindelse med produktionen 

5. Materialevalg under hensyntagen til produktion, funktion 

og pris 

6. Anvendelse af enkel naturvidenskabelig viden i 

forbindelse med produktudvikling 

Maskinlære  

 

Symaskinen praktisk og teoretisk 

genopfriskning af symaskinen fokus 

nål og tråd, trådspænding, fejlfinding  

Symaskineteori  

 

  12-15 

7 

Matematik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mønstertilretning  

Skæreplan med og uden rapport 

Målestoksforhold  

Stofforbrug  

Prisberegning   

 2 Eleven kan beregne stofforbrug i tekstiler med og uden 

rapport  

2,5,6 og 15 

4 

Matematik Niveau F 1-5 
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Tegning    Eleven kan håndtegne sine idéer og overføre dem til 

målfaste tegninger af pudeserien  

3 og 4 

 

Lektion Indhold Varighed Eleven skal kunne: Målpinde  

Intro autopolstring 

Formgive autosæde 

 

”Designe et mindre 

organisk formet møbel” 

under anvendelse af 

teknikker fra 

autopolstring del 1  

Bilsæde og PF 

Autopolstring   

Formgivning af skum  

Skumteknologi 

Maskinlære 

Sikkerhed 

 

Intro til forløb  

Teoretisk gennemgang af opgaven, 

værktøjet og skums anvendelighed 

Brug af visuelt undervisningsoplæg 

og fremvisning af elevportefolie 4 

Elever tager noter 

 

Idé til færdig produkt 

  

Konstruktion af moodboard 

 

Formgivning  

96 Følge proces i portefolio 

Overholde tiden  

Formgive mock up til sæde i skum 12 

Syteknikker i materialer der er typiske for en 

autosadelmager  

- Sy og skærfe keder i læder 

- Pibesyninger, vatteringer i vinyl og mikrofiber 

- Læderteori og anvendelse i bilindustrien ved 

Sørensen læder 

Tilrette mønsterdele 4 

Skære mønsterdele ud i fibertex 1 

Klip mønsterdele ud 1  

Sy betræk i vinyl til sædet 4 

 

 

Tegne mindre møbel i 3D 6 

Gøre rede for teknologisk egenskab  

 

Konstruktion af moodboard der afspejler elevens: 

 

- Inspiration, idé, behov eller ønske  

- Farve og materialevalg 

- Analyse, information, eksperimenter, praktiske 

arbejder, valg og fravalg 

- Produkt, kommunikation og selvevaluering 

- Skitse af idé 

- Forsøg med materialer eller syprøver 16   

 

Formgive mindre møbel under anvendelse af teknikker 

fra autopolstring  

 

 

1-15, 17-25 

1-11, 13-18 

Teknologi  

Niveau F 1-4 

 

Tegning  

Autosæde i 3D 

Tegne mock up til autosæde med 

betræk 

 Tegne mindre møbel i 3D 6 

 

1-3 

Materialelære  

Auto  

Mindre oplæg i 

undervisning    

Smig, lim, trælim, tørretid, stofs 

anvendelighed, varmebestandighed 

kuldepåvirkning 

materialeinformation, torx, 

spånskruen, bitholder   

 Eleven kan anvende de forskellige materialer efter 

forskrifter der fremgår af produktets datablade  
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Matematik  Skums densitet, PUR i forhold til 

autopolstring 

 Eleven kan kende forskel på forskellige typer af skum 

og deres anvendelse i forhold til løsning af et problem 

8  

4 

Matematik Niveau F 1-5.  

Maskinlære 

Mindre oplæg i 

undervisning  

 

Anvendelse og vedligeholde af 

skumsav, klammepistol, skrue- og 

boremaskine, skruetvinger 

Fejlmelding   

 

 Eleven kan anvende og vedligeholde maskiner, der 

anvendes i autopolstringsopgaver  

Eleven kender til procedurer i forbindelse med 

fejlmelding af maskiner  

7 

Sikkerhed  

Mindre oplæg i 

undervisning  

 

Høreværn, sikkerhedssko, datablade 

lim, arbejdsstillinger  

 

 Eleven kan anvende værnemidler i forhold til en stillet 

opgave  

17 og 18 

 

Lektionsplan, modul 3 ”Design et mindre møbel” med anvendelse teknikker fra autopolstring 

 Formål: Formålet med modulet er at eleven skal kunne anvende arbejdsmetoder teknikker knyttet til autosadelmager- og gardindekoratørområdet 

Målpinde taksonomi: 

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for boligmonteringsfagene: 

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 Eleven skal kunne  Målpinde  

”Design et mindre organisk 

formet møbel” under 

anvendelse af teknikker fra 

autopolstring 2. del 

Oplæg om: 

 

Organiske geometriske former 

Formgivning  

Mønstertilretning og konstruktion 

Syning  

Tilretning  

Syning  

28 Værkstedsundervisning  

 

Eleverne arbejder videre med fremstilling og formgivning af et 

mindre organisk formet møbel 

  

Konstruerer former på møblet i skum 

Eleverne konstruerer mønsterdele til møblet 

Syr prøvebetræk/eller dele heraf inden de klipper det rigtige stof  

1-15, 17-25 

1-11, 13-18 

Teknologi  

Niveau F 1-4 
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Eleverne arbejder med tilretning af mønsterdele, syteknikker fra 

autopolstring og præcisionssyning, forskellige hæftemetoder, brug 

af klammepistol   

 

Matematik  Mønstertilretning  

Skæreplan med og uden rapport 

Målestoksforhold  

Stofforbrug  

Prisberegning   

8 af 28 Eleven kan beregne stofforbrug i tekstiler med og uden rapport 2,5,6 og 15 

4 

Matematik Niveau F 1-5 

”Nyt indtræk nyt udtryk” 

autopolstring 

 

 

 

Intro 4 

Samarbejde om Moodboard til 8 

Dør/barside med elementerne: 

Lomme, fod/armstøtte to forskellige materialer  

 

Nøglebegreber 

Samarbejde  

Materialernes lysægthed, holdbarhed og 

brandhæmning 

Vinyl, microfiber, læder og Velotino 

Pasmærker, enkelt- og dobbeltstikninger 

Bilmærker og farvekoder  

 

 

 
 

32 Værkstedsundervisning  

-syteknikker i materialer der er typiske for en autosadelmager  

- Sy og skærfe keder i læder 

- Sy en læderhynde med lynlås og keder  

- mønstertilretning og modeludformning  

- konstruktion af bar/dørside 

- Pibesyninger, vatteringer i vinyl og mikrofiber 

- Læderteori og anvendelse i bilindustrien ved Sørensen læder 

 

- Eleven udarbejder Portefolio  

- Eleverne beskriver den håndværksmæssige proces i portefolioen, 

tager detaljebilleder og tegner dørsiden/barsiden i 3D  

 

 

1-16 

Teknologi  

Niveau F 1-4 

 

Værktøjslære 

Mindre oplæg i undervisning  

 

Brug af knap-, tryklås - og nittemaskiner  Eleverne fremstiller arbejdsinstruktioner til knap-, tryklås - og 

nittemaskiner de forholder sig til størrelser og anvendelsesområder 

 

 

 

Sikkerhed 

Mindre oplæg i undervisning  

 

APV og handlingsplan  Udarbejde APV i forhold til værkstedet på boligmontering 

- gennemgang af datablade til de hyppigst anvendte kontaktlime, 

høre- og åndedrætsværn 

 

 

17 og 18 

Tegning  3D modellering  Dørsiden/barsiden tegnes i 3D 1-4 

Rum og gardin  ”Åndehullet” 

 

Teoretisk oplæg og  

Forhandler/leverandør kommer for at holde et 

oplæg om gardin- og kontraktmarkedet 

 

Teoretisk gennemgang af arbejdsgiver 

arbejdstager forhold på arbejdspladsen  

Teoretisk gennemgang af formålet med at 

overholde tiden på en opgave og fordeling af 

opgaverne mellem medarbejderne   

102  

Eleverne fremstiller individuelt syprøver af: 

- Et fortræksgardin 

- Et foldegardin 8  

 

Gruppearbejde  

Grupper på max. 4 personer 

 

Eleverne skal løse en indretningsopgave for en kunde. Kunden 

ønsker solafskærmning og indretning af et offentligt rum  

1-16 

Erhvervsfag 3 30 lektioner  

 

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan: 

Niveau 1:  

1. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. 

2. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan 

anvendes. 

3. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder. 

4. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser. 

5. Samarbejde med andre om løsning af opgaver. 
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Værkstedsundervisning  

Gruppearbejde  

Individuel Portefolio 

 

Nøglebegreber 

Hægter, glidere, loft- og vægbeslag, rawplugs, 

skruer, torx, kvalitetskrav, slidstyrke, 

lysægthed, martindale 

 

 

 

 

 

 

Eleverne laver i grupper et forslag til indretning af 

hospitalet/hotellet 

Grupperne fremlægger forslag til indretning for rengøringsteamet   

Eleverne følger op på tilbagemeldinger  

Grupperne udarbejder et prisoverslag på forbrug af materialer  

Grupperne udarbejder lister til indkøb af varer  

Grupperne fordeler opgaverne og aftaler hvem der er gruppeleder  

Grupperne definerer hvad gruppeleder holder øje med  

Konflikter og deres løsning dokumenteres 

 

Alle eleverne syr derefter de vedtagne opgaver  

 

- Gruppen dokumenterer før, under og efter arbejde med billeder 

og tekst. Portefolie afleveres individuelt 

- montering af de forskellige solafskærmnings- og gardindele  

Monteringsvejledning til eldrevne elementer af 

solafskærmningsløsningen  

 

 

6. Fungere i forskellige samarbejdssituationer. 

Niveau 2:  

7. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 

8. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og 

konflikttyper 

9. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 

 

Sikkerhed 

Mindre oplæg i undervisning    

Montering i forskellige materialer 

Håndtering af borehammer høreværn, 

beskyttelsesbriller 

Udarbejde handlingsplan i forhold til 

værkstedet på boligmontering 

 

 Eleverne ved hvordan de skal bruge værnemidler i forhold til 

gardin- og solafskærmningsområdet 

15-18 

Matematik  Eleverne udarbejder et tilbud til kunden ud fra 

leverandørprislister  

Med og uden moms  

Eksamen og afslutning af matematik 

15  Grupperne udarbejder et prisoverslag på forbrug af materialer  

Grupperne udarbejder lister til indkøb af varer  

Eleverne deltager i skriftlig eksamen og bedømmes ud fra 7- 

trinsskala 

4 

Niveau F og E 

Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives 

på baggrund af en helhedsvurdering af elevens skriftlige præstation.  

 

 

Tegning  3D tegning af solafskærmningsløsninger og 

gardinløsninger 

6 Eleven kan tegne gardin og solafskærmnningsløsninger i 3D 

tegneprogram 

1-3 

Eksamensindstilling  Evalueringssamtale i forhold til elevens 

opnåelse af de på GF2 boligmontering krævede 

kompetencemål, fremmøde og afleveringer af 

fagområdernes porte folioer. 

 Eleven har udvis tilfredsstillende opnåelse af fagenes mål og 

vurderes klar til H1 med en karakter efter 7-trins skalaen  

1-18 

 

 

Lektionsplan Modul 4 

 Formål: Formålet med modulet er at eleven forbereder sig til den kommende eksamen  

Målpinde taksonomi: 
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1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for boligmonteringsfagene: 

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 Eleven skal kunne  Målpinde  

Eksamensforberedelse  Eleven deltager uforberedt i prøveeksamen  

Eleven forbereder sig til eksamen i de 

discipliner hvor eleven var presset   

Eleven samler præsentationsporte folio så den 

er klar til eksamensdagen 

 

 

32  Opgradere porte folio 

Udvælge og opgradere sig i forhold til en kendt eksamensopgave  

 

  

1-18 

Eksamen  15-20 min præsentation af udfordring, løsning 

og tilhørende porte folio 

10 min votering 

 Der afsluttes med afgivelse af bedømmelsen bestået ikke bestået   
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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 støttfag 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 3,8,13 og 19 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 3  Uge 8 Uge 13 Uge 19 

Materialelære Materialelære  Materialelære Materialelære 

Maskinkendskab Maskinkendskab VFU Eksamensforberedelse  

Håndværktøj/opmåling Håndværktøj/opmåling Cad  El-håndværktøj  

  El-håndværktøj Håndværktøj  

    

    

    

   

 Erhvervs fag 3  

 

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 Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Kortlægning af særlig 

behov. 

Praktik/teori Praktik/teori Praktik/teori Konklusion og 

evaluering 

Udvælgelse af øvelser Praktik/teori Praktik/teori Praktik/teori  

 

CAD-tegning: 

Særligt støttende undervisning i teknisk tegning i Solid Works. 

Målet er at kunne fremstille og læse arbejdstegninger af simple møbelkonstruktioner.  

Maskinkendskab: 
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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 små specialopgaver. 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 samlinger i læder. 

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 polstrematerialer og stoftyper.  

Bonusfag 

Bonusfag giver eleven mulighed for at fordybe sig i særlig faglige elementer og problemstillinger.  

Formål  

Det er bonusfags formål at give eleven mulighed for at uddybe den tilegnede viden fra den fagspecifikke undervisning.    

Opbygning og afvikling af bonusfag  

Undervisning vil både indeholde teoriundervisning og praktikundervisning. 

Bonusfag tager udgangspunkt i en problemstilling som ønskes at blive undersøgt nærmere. Efter eleven i samråd med 

læreren har afgrænset en problemstilling, skal der indhentes information om den grundlæggende teori for 

problemstillingen. Ud fra denne teori skal eleven formulere en hypotese eller formulere en formodning om, hvordan 

denne problemstilling kan afprøves i praksis og om den teori eleven forudsætter er i overensstemmelse med anvendt 

praksis. 

  

 

Mandag  Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

Et spørgsmål 

defineres. Tema 

defineres 

Teori, informations-

indhentning 

 

Afprøvning i praksis Afprøvning i praksis Konklusion og 

fremlæggelse 

Problemformulering  

Udarbejdes 

Teori afprøves i 

praksis 

Afprøvning i praksis Analyse af praksis. 

Stemmer teori med 

praksis overens 

 

 

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 bestå af et samspil mellem teori og praksis. Her vil vi 

for eksempel undersøge hvordan prestryk og limmængde forholder sig til hinanden.  
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Materialelære: 

Forsøg med forskellige polstringstykkelser og deres anvendelighed.  Ud over de praktiske forsøg vil vi dokumentere og 

beskrive den anvendte praksis og sammenligne den med den teori som vi lægger til grunds.  

Erhvervsfag 3 

1 + 1 uger 

I dette valgfag lærer du om processtyring og arbejdsplanlægning i forhold til at kunne indgå aktivt i en virksomhed inden 

for boligmonteringsfagene. Målet med faget er at udvide elevens kendskab til sammenhængen mellem erhverv, stat og 

fagforeningernes rolle i forhold til de tre fag.  

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 

 

Den teoretiske undervisning vil bestå af oplæg 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. 

Matematik  

Formål 

At eleven får viden, færdigheder og kompetencer til at uddrage, og anvende matematiske modellering1, i det daglige 

arbejde som gardindekoratør, møbelpolstrer og autosadelmager.  

At 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. 

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

 

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. 

Pensum 

Jf. Grundfagsbekendtgørelsen undervises der i følgende grundlæggende elementer 

1. Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk 

2. Regnearternes hierarki  

3. Procentregning 

4. Mål og vægt 

5. Forholdsregning 

6. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler  

 

Som supplerende stof er 2.3.1  geometri valgt 

Undervisningen er tilrettelagt med følgende indhold: 

1. Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant, og firkant) 

2. Enkle rummelige figurer 

3. Målestoksforhold 

4. Pythagoras Læresætning 

5. Trigonometri i retvinklede trekanter 
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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) 

uge 15 tirsdag       
8 
lektioner 

procenter, moms                                                            
priskalkulation puder  (tid, udvikling , materialer, 
produktion)                                                                               
Opgave 2 
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uge 16 tirsdag       
4 
lektioner 

prisberegning fortsat  

uge 18 tirsdag       
4 
lektioner 

Materialberegning til gardiner, rynketillæg, krymp, 
sømrum , rabat, moms, syløn mm 

uge 19 tirsdag       
4 
lektioner 

Gardinopgave Opgave 3 opsamling af de andre opgaver 
samt procent opg 

uge 20 tirsdag       
4 
lektioner 

Skum  (smi)-beregninger                                                                               
hvilke vinkler passer til hvilke tykkelser/typer skum                               

uge 21 tirsdag       
4 
lektioner 

prøveeksamen forsat smi praktiske øvelser/forsøg 

uge 24 onsdag       
4 
lektioner 

repetition og orden på notater mm 
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uge 24 fredag       
6 timer  

eksamen fredag den 17/6  kl 8-13 

 

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. 

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.  
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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, 

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. 
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Lærere der arbejder med matematik, skal tilbydes kompetenceudviklingsforløb, så underviseren besidder 

undervisningskompetencer svarendende til et niveau over F 

Matematiklæreren på boligmontering har 25 års erfaring på EUD/ AMU området og har en folkeskolelæreruddannelse 

med matematik som linjefag 

 

2.3.2 Fagintegration  

 

Se. 2.3 

 

 

 

 

  

 

2.3.3 Prøver og eksaminer  

 

Grundforløbseksamen (se 2.3 for uddybning) 

Eleven deltager i prøveeksamen og forbereder sig efterfølgende til GF2 eksamen på boligmontering. Der 

afsættes 10 timers forberedelse til eksamen i modul 4.  

 

På eksamensdagen arbejder eleven selvstændigt med det 8 lektioners eksamensprojekt knyttet til 

boligmonteringsområdet, ud fra de oplysninger eleven har samlet i sine portefolioer. 

 

Eleven viser at han kan huske procedurer i forbindelse med opbygning af polstring, tilrettelægning af syning 

og planlægning. 

 

Under eksamen  

Faglærer og censor giver eleverne konstruktiv kritik og stiller på forhånd aftalte spørgsmål til processen. 

Spørgsmålene kræver at eleven forholder sig til  

 

Fagudtryk, formuleringer, beskrivelser af arbejdsgange, måletolerancer, metodevalg, tidsberegninger, 

layout og materiale.  

Eleverne udarbejder en skæreplan til opgaven 

 

Bedømmelse  

BE/IB  

Af faglærere og ekstern censor  

 

 

 

 

 

 

2.3.4 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer   
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Til undervisningsmodul 3 mangler skolen dobbeltstingssymaskine og stor friarmsmaskine der anvendes 

meget i autopolstring og ligeledes mangler der sug til svejsning af PVC dug og sug til anvendelse af ikke 

vandbaseret lim også i forhold til autopolstring 

 

2.4 Løbende evaluering   

 

I forbindelse med etablering af den nye reform, har Next Uddannelse København 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”.  

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 
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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. 

 

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 porte folio materiale. 

Da eleven, i forbindelse med grundforløbsprøven, skal fremlægge en præcetationsporte folio, som 

dokumentation, er det en del af undervisningsopgaven, for den enkelte lærer, at sikre løbende fokus på 

elevens porte folio. Boligmonteringselever bliver evalueret efter hvert undervisningsforløb. Alt samles på 

klassens Itslearning ”side” 

 

 

Modul 1 RKV 

Evaluering 1. uge 

- Syprøver (2 lektioner) 
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- Trådning af maskiner (1 lektion) 

- Deadline/timeforbrug ”Nåede du deadline? ”  

Evaluering af modul 1 realkompetence forløb  

Kompetenceafklaringssamtale (KAS) med faglærer Katrine C. Enevoldsen, Jette Jochumsen  

Herunder: 

- Individuel kompetenceafklaring i forhold til værkstedets symaskiner 

- Screening i matematik 

- EUD - screening i dansk 

- Deadline ”Nåede du deadline? ”  

Modul 2 

 

Eleven arbejder mod en kendt deadline  

Eleverne noterer den reelle arbejdstid i planlægningsværktøjet  

Evaluering 

Aflevering af portefolio til lærer der giver positiv feedback 

I portefolioen forholder eleven sig til  

-Nåede du deadline? 

-hvor mange lektioner har du arbejdet med opgaven  

-har du haft fravær i uge 3-7? 

-hvad kan du gøre for at nå deadline i næste forløb 

Eleverne forberedes på praktik i virksomheden 

Produkt og proces fremlægges for klassen 

Produkter fra modul 2 udstilles 

 

Modul 3 

 

Eleven arbejder mod en kendt deadline  

Eleverne noterer den reelle arbejdstid i planlægningsværktøjet  

Evaluering 

Aflevering af portefolio til lærer der giver positiv feedback 

I portefolioen forholder eleven sig til  

-Nåede du deadline? 

-hvor mange lektioner har du arbejdet med opgaven  

-har du haft fravær i uge 9-12 ? 

-hvad kan du gøre for at nå deadline i næste forløb 

Eleverne forberedes på praktik i virksomheden 

Produkt og proces fremlægges for klassen 

Produkter fra modul 3 udstilles 

 

 

Modul 4 

 

Eleven arbejder mod en kendt deadline  

Eleverne noterer den reelle arbejdstid i planlægningsværktøjet  

Evaluering 

Aflevering af portefolio til lærer der giver positiv feedback 

I portefolioen forholder eleven sig til  

-Nåede du deadline? 

-hvor mange lektioner har du arbejdet med opgaven  
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-har du haft fravær i uge 14-16? 

-hvad kan du gøre for at nå deadline i næste forløb 

Eleverne forberedes på praktik i virksomheden 

Produkt og proces fremlægges for klassen 

Produkter fra modul 4 udstilles 

 

Evaluering målrettet gruppearbejde i uge 17 og 18 

Deadline for gruppearbejde fredag i uge 18 kl. 8.15 

Hvornår slipper dine ansatte arbejdet 

Værkfører noterer reel arbejdstid i gruppens planlægningsværktøj 

Teoretisk gennemgang af arbejdsgiver arbejdstager forhold på arbejdspladsen  

Teoretisk gennemgang af formålet med at overholde tiden på en opgave og fordele opgaverne mellem 

medarbejderne  

Grupperne fremlægger hele deres proces for klassen 

Grupperne indkalder til reception i det ny dekorerede lokale (ved start af forløb) 

 

Ud over den løbende evaluering for modul 1-4 afgives der i slutningen af modul 4 afsluttende 

standpunktsbedømmelse med bedømmelsen bestået/ikke bestået i fagene erhvervsfag, faglig 

dokumentation, faglig kommunikation.  

 
  

 

 

 

2.5 Afsluttende standpunktsbedømmelse  

 

Der gives en afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen.  

 

Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

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 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  

 

Eksamen  
Grundforløbseksamen afholdes som en kendt færdighedsprøve:  Under eksamen  

Faglærer og censor giver eleverne konstruktiv kritik og stiller på forhånd aftalte spørgsmål til processen. 

Spørgsmålene kræver at eleven forholder sig til  
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Den mundtlige præsentation af eksamensopgaven 

Proces 

Præsentationsporte folio 

Fagudtryk, formuleringer, beskrivelser af arbejdsgange, måletolerancer, metodevalg, tidsberegninger, 

layout og materiale.  

Eleverne udarbejder en skæreplan til opgaven 

 

Bedømmelse  

BE/IB  

Af faglærere og ekstern censor  

 

 

 

 

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 porte folioen skal have.  

Portfolio skal give et dækkende billede af de kompetencer (jf. Eksaminationsgrundlag) eleven har opnået. 

Porte folioen skal samles som forberedelse til grundforløbsprøven. 

 

 

Færdighedsprøve  

Færdighedsprøven har til formål, at give et praktisk grundlag for bedømmelsen af de færdigheder eleven har 

præsenteret i porte folioen. 

Som forberedelse til færdighedsprøven udfører eleven selv tegninger, mønstre, arbejdsplan og tidsplan og 

skæreplan, maskinarbejde    

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. 

 Eleven skal demonstrere forståelse for egne evner og de udfordringer ved opgaven, der kan 

forhindre at opgaven udføres korrekt. Eleven bedømmes på processen ikke det færdige produkt 
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 Eleven skal vise mestring af de boligmonteringselementer, som er lagt ind i færdighedsprøven. 

 

 

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 præsentationsporte folio.  

Formålet med denne del er, at eleven, over for eksaminator og censor, får mulighed for, at demonstrere sit 

samlede opnåede niveau.  

 

Eksempel. Materialet kan være tegninger, udførte opgaver, billeder og beskrivelser af læringselementer, 

samt evalueringer fra uddannelsen.  

 

Arbejdet med at indsamle materiale til præsentationsporte folioen 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 udfører en kendt opgave. Opgaven tilrettelægges af eleven og 

skal indeholde elementer af den undervisning, som eleven har modtaget gennem det samlede grundforløb. 

Eleven kan herigennem demonstrere sine faktiske kompetencer over for eksaminator og censor. 

 

Eleven præsenter opgaven i form af en skitsetegning, skæreplan og mønsterdele mv. 

Arbejdet forberedes inden prøven 

   

Eleven forbereder mønsterdele, afprøvninger, skæreplaner og finder de relevante tolerancer i 

eksamensugen. Udførelse under selve prøven. 

 

Afvikling: under eksaminationen til grundforløbsprøve arbejder alle elever i samme 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 dennes arbejdsplads. 

Eksaminationen er af ca. 30. min varighed inkl. votering og ligger i tidsrammen på 7 klokketimer, 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 eksaminationssamtale, men selve bedømmelsen afventer elevens 

aflevering af praktisk prøve. 

 

Bedømmelses grundlag:  

Grundforløbsprøven bedømmes bestået / ikke bestået. Resultatet meddeles eleven på prøvedagen. 
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For at fortsætte i hovedforløb skal eleven opnå bedømmelsen bestået.  

 

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 NEXT UDDANNELSE KØBENHAVNS afdelingen være pågået en evaluering, som kan bidrage til den 

samlede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


