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Lokal undervisningsplan for beklædningshåndværker hovedforløb 

 

INDLEDNING 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale 

uddannelsesudvalg. Planen er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den 

undervisningspraksis, der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne 

skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens 

hjemmeside.  
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1. Generelt for skolen 

Del 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og 
hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt for de enkelte uddannelser, samt at sikre en 
fælles standard omkring centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, 
optagelse i skolepraktik m.m.  
For hver uddannelse skolen udbyder er der udarbejdet en del 2 for henholdsvis grundforløb 2 og 
hovedforløbet og denne uddannelsesplan er for hovedforløbet trin 1 tekstil- og 
beklædningsassistent og trin 2 beklædningshåndværker. Denne LUP er del 2. 
 

2.0 Undervisningen i hovedforløbet   
På NEXT udbyder vi uddannelsen tekstil- og beklædningsassistent og kan herefter tage 

uddannelsen som beklædningshåndværker. På NEXT har vi også uddannelsen 

beklædningshåndværker med speciale i modist (hatte) eller buntmager (pels) 

 

2.0.1 Hovedforløbets overordnede struktur 
Hovedforløbet er delt op i 2 uddannelser, 2 årig som tekstil- og beklædningsassistent, hvor der i alt 

er 4 skoleperioder, hvor den sidste skoleperiode er eksamen. Eleven kan fortsætte som 

beklædningshåndværker, hvis eleven har gennemført skolepraktikkens mål og har opfyldt 

skolepraktikkens regler for fravær i henhold til de krav der stilles for uddannelsens kvalifikationer 

og kompetencer 

Hovedforløbets fag er sammensat af fagtyperne: grundfag, områdefag, uddannelsesspecifikke fag, 

valgfag, valgfrie uddannelsesspecifikke fag, der til vælges som specialefag eller valgfri 

erhvervsrettet på bygning.  

Skoledelen af hovedforløbet har en samlet varighed på 30 uger – som kan forøges med fire ugers 

ekstra specialefag i form af erhvervsrettet påbygning. (Påbygning er kun muligt for elever under 

standardiseret 30 ugers forløb, og er ikke muligt for elever med afkortet forløb).  

De 6 hovedforløb er placeret som blokke af 5 ugers varighed, jævnt fordelt over det samlede 

hovedforløb, der er mulighed for praktikstedet at vælge skoleforløb, 1, 2 og 3 på trin 1 og på trin 2 

hovedforløb 5 i forhold til hvordan det passer praktikstedet bedst kan undvære eleven. Skolen har 

valgt 6 hovedforløb, for at være mere fleksibel over for praktikstederne, idet modebranchen har 

meget forskellige belastningsperioder i løbet af året. 

 

De valgfri uddannelsesspecifikke fag, der i alt udgør 4 uger på trin 1 (tekstil- og 

beklædningsassistent), her har skolen gået ind og valgt fagene salgs og markedsføring (1uge), 

produktsyning (2 uger) og tilretning (1uge), idet de er tilpasset de profiler praktikstederne har og 



LOKAL UNDERVISNINGSPLAN EUD HF   

27. FEBRUAR 2018 6 

 

ide eleverne har svært at vælge de rigtig fag, i forhold til hvad der gavner deres praktiksted. 

Praktikstedet har mulighed for at gør indsigelse, hvis fagene ikke passer til deres profil. 

På trin 2 har eleverne profilfag (øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke fag) på 3 uger (design-, 

konstruktion- og produktprofil) eleven praktiksteds læring har betydning for hvilken profil eleven 

har, på NEXT har eleverne produktprofil, det er det der kendetegner elevens praktiksted. 

Eleven har 3 ugers uddannelsesspecifikke fag de kan vælge, buntmager skal vælge 3 uger 

buntmagerprofil og modist 3 uger modistprofil. De andre har valgmuligheden: 1 uge tilretning 2 

eller materialekendskab 2 og så skal de vælge enten 2 uger konstruktion eller 2 uger 

produktsyning 2. 

Eleven kan gå op i ekspertniveau (valgfriet højere præstationsniveau) i profil fag og 

materialekendskab, her er det læreren der skal gøre den elev der har disse kompetencer, at 

muligheden er at vælge et højre præstationsniveau. 

Skolen kan tilbyde opmærksomhed valgfri erhvervsrettede på bygning på fire uger, kan placeres 

frit i forbindelse med hovedforløbene eller tidsrummet imellem disse. Valgfri specialefag og 

erhvervsrettet på bygning sammensættes efter elevens eget valg ud fra skolernes udbud af valgfri 

specialefag. Skolen har tilbud om corsagesyning og sy teknikker til herrejakke 

Mellem hver af de 6 skoleperiode ligger en praktikperiode – og tilsammen danner de rammerne 

for elevens faglige udvikling og håndværksmæssige dannelse.   

 

Beklædningshåndværket: inddeling af valgfrie uddannelsesspecifikke fag  

Beklædningshåndværker op til 3 år og 6 mdr. 
 

GF2 Tekstil- og beklædningsassistent Beklædningshåndværker 
Skole  
20 uger 

P
raktik 

Skole 
 3uger 
Triko-
tage 

P
raktik 

Skole  
2 uger 
Engelsk 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Bukser 
 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Jakke 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Eksamen 

P
raktik 

Skole 
5 uger 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Eksamen 

Valgfrie 
Uddanne-
lsesspeci-
fikke fag 

Salg og 
marked
sføring 

 Tilret-
ning 

Produk
tsyning 

Produkt-
syning 

2 uger 
valgfrie 
specielle 
fag 
Produkt-
syning 

1 uger 
valgfrie 
specielle 
fag 
Tilretning 
eller 
Materiale-
kendskab 
Design 

Valgfag   Pels     
 

 



LOKAL UNDERVISNINGSPLAN EUD HF   

27. FEBRUAR 2018 7 

 

Eleven har en profil i forhold til deres praktikplads, følgende profiler: 

Designprofil – eleven arbejder med design opgaver med design og tegneprogrammer 

Konstruktionsprofil – eleven arbejder med konstruktion og målskemaer 

Produktionsprofil – eleven fokus er syning og produktion 

Mellem hver af de fire skoleperiode ligger en praktikperiode og tilsammen danner de rammerne 

for elevernes faglige udvikling og håndværksmæssige dannelse. 

 

2.1 Undervisningsdifferentiering 
På hovedforløbene gennemføres undervisningsdifferentiering for enten fagligt stærke elever eller 

elever med behov for ekstra støtte, som en integreret del af den daglige undervisning.  

Ønsket om undervisningsdifferentiering kan formuleres af eleven selv, og ellers er det op til 

lærerens skøn at indlede en dialog med en given elev omkring læringens niveau i forhold til 

elevens faglige niveau, sikkerhed og viden. 

På basis heraf kan der iværksættes en række initiativer, alt efter ressourcer, rammer, fag og hvad 

der praktisk er muligt at gennemføre: 

 

2.1.1 Differentiering:  
 

2.1.1.1 Fag på ekspertniveau 
Den elev der har stor erhvervserfaring eller har kompetencer ud over de mål uddannelsen kræver 

skal tilbydes ekspert niveau og som beklædningshåndværker kan vi tilbyde det inden for følgende 

profil fag: 

 Tilvalg højere niveau  

Designprofil Ekspert 3 uger 

Konstruktionsprofil Ekspert 3 uger 

Produktionsprofil Ekspert 3 uger 

Materialekendskab 2 Avanceret 1 uge 

 

Ekspertfagenes læringsmål svarer til de bundne og valgfri uddannelsesspecifikke fags mål, men 

fagene bedømmes på et højere niveau. 
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2.1.1.2 Fag på højere niveau 

Faget på højere niveau bygges op på det obligatoriske fag, det kan til vælges af eleven 
 

Fag hvor faget hæves  

Designprofil Avanceret 

Konstruktionsprofil Avanceret 

Produktionsprofil Avanceret 

Materialekendskab 2 Avanceret 

 
Fagene bedømmes på højere niveau og selvfølgelig stå tydeligt på elevens bevis 

2.1.1.3 Talentspor 
Talentspor er for særlig talentfulde elever, eleven tilbydes specielt fagligt niveau inden for 

specialefag, eks. eleven har et talent og derfor skal udfordres så deres niveau højnes. 

 

2.1.2 Sammenhæng mellem praktik og skole 
På GF2 arbejde eleven med nederdel, skjorte og kjole. På hovedforløbet 3 første skoleperioder 

arbejdes der med trikotage (fokus på speciale maskiner), bukser (fokus på tilretning og materialets 

betydning) jakke (fokus på materiale, sy teknikker, indlægsmateriale, afpres og specialemaskiner), 

så alle elever i sin uddannelse har en viden inden for beklædningsbranchen produkter, for så 

eleven kan specialisere sig inden for sit fagområde(praktikplads).  

Vi som skole er altid åbent for at ændre opgaven for den elev der har brug for andre kompetencer, 

som elevens praktikplads gerne vil have vi styrker den enkelte elevs kompetence og kvalifikationer 

Kontaktlærer 

Alle elever har tilknyttet en kontaktlærer, som gennem besøg på praktiksteder og eventuelt 

løbende elektronisk dialog kan bistå med information om uddannelsen, spørgsmål om faglig 

retning, vigtigt med tydelig kommunikation, så alle problemstillinger kan løses i samarbejde 

 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i 
praktik  
Skolepraktikforløbet er opdelt op i 6 moduler, der ligger mellem hovedforløbende trin 1 Tekstil- og 

beklædningsassistent og trin 2 Beklædningshåndværker 
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Modulerne er opdelt med 4 moduler på trin 1 og 2 moduler på trin 2. På alle skolepraktikforløb er 

der lagt en plan som skal være med til at styrke de færdigheder som der læres på skoleforløbene, 

samt styrke eleven til at kunne få en ordinær praktikplads. 

 

2.2.1 Indhold i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 
Modul 1 

Ligger mellem grundforløb og op til HF1 trin 1 

Eleven styrkes i sy færdigheder, vigtig at eleven får indarbejdet en præcision, rutine samt 

kvalitetssikring. Der arbejdes med syprøver på teknikker der overføres til hele produkter feks. 

Skjorter, bukser, forklæder samt andre relevante emner.  

Modul 2 

Ligger mellem HF1 trin 1. 

Eleven fortsætter med at blive styrket i sy færdigheder, præcision samt kvalitetssikring. Der 

arbejdes videre med deres program, fra modul 1 som består af syprøver, som så overføres til hele 

produkter. Efterfølgende kan eleven få større opgaver så som mindre kundeopgaver som 

reparation, mindre konstruktions og sy opgaver 

Modul 3 

Ligger mellem HF2 trin 1 og HF3 trin 1 

Eleven der har gennemført HF2 trin1, og har tillært sig nye færdigheder som indarbejdes i 

produktfremstillingen. Der sættes fokus på trikotage, nederdel, bluse, kjole og jakke 

Modul 4 

Ligger mellem HF3 trin 1 og frem til HF4 trin 1 

Eleven har gennemført HF3 trin 1, og har tillært sig nye færdigheder, som indarbejdes i 

produktfremstilling. Der sættes fokus på kjoler, jakker, materialevalg og valg af sy teknikker 

Eleven styrkes i at arbejde mere selvstændigt med henblik på trin 1 eksamen 

Modul 5 

Ligger efter trin 1 eksamen og frem til HF1 og trin 2 

Eleven har bestået trin 1 eksamen, og kan nu arbejde mere selvstændigt, men med vejledning fra 

værkstedsassistenten. 

Der arbejdes primært med bestillinger. Eleven øver måltagning, tilretning samt kundebetjening 
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Modul 6 

Ligger efter HF1 trin 2 og frem til den afsluttende eksamen på trin 2 

Eleven arbejder primært med bestillinger. Der samles op og styrkes efter individuelle behov 

Gennem hele SKP forløbet tages udgangspunkt i den enkelte elevs opnåede kompetencer samt 

faglige interesse og mål. Der arbejdes kontinuerlig med følgende emner: 

 Konstruktion 

 Materialekendskab 

 Maskine kendskab og vedligeholdelse 

 Kalkulation mht. pris og materialeforbrug 

 Sy teknik både industri og traditionel håndværksmæssig 

 Kvalitetssikring 

 Tidshorisont og tempo 

 Kundebetjening herunder diskretion 

 Personlig fremtræden og forståelse for egne rolle i en virksomhed 

 Måltagning 

 Håndsyning og skrædder teknikker 

 Praktikopsøgende arbejde 

 Ergonomi og arbejdsstillinger 

Alle produkter der fremstilles ved produktion sælges internt i organisationen. Kunde bestilling 

er begrænset idet det fortrinsvis er trin 2 elever der tager disse opgaver. Det foregår ingen 

annoncering og kunderne skal have tilknytning til organisationen. 

 

2.2.2 Bedømmelse i praktik 
Eleverne evalueres løbende med hensyn til EMMA krav, samt ud fra de gældende praktikmål for 

uddannelsen. 

Alle opgaver/bestillinger vurderes ud fra den læring der ligger i opgaven og påbegyndes kun 

såfremt den har en læringsmæssig værdi. 

 

3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   
Hovedforløbet er inddelt på trin 1 i 2 hoveforløb af 10 uger i uddannelsesordningen, det har vi 
valgt at splitte op i 4 hovedforløb af 5 uger, for at tilgodese praktikpladserne. Det er svært for det 
enkelte firma at undvære eleverne i 10 uger og fordi at i henhold til praktikpladsens koncept, er 
der belastningsperioder, hvor det kan være svært at undvære eleven. Samtidig kan vi støtte 
praktikstedet i at flytte lidt rundt på skoleforløbene, så det passer bedst til det enkelte praktik sted 
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Faget engelsk har vi valgt at kører separat, idet de fleste elever har merit, og vi har mulighed for at 
samle flere elever i en klasse. 

Skoleophold inddelt i 6 moduler samt engelsk 

Beklædningshåndværker op til 3 år og 6 mdr. 
 

GF2 Tekstil- og beklædningsassistent Beklædningshåndværker 
 M

o
d

u
l 1

 

HF1   M
o

d
u

l 2
 

HF2 M
o

d
u

l 3
 

HF3 M
o

d
u

l 4
 

HF4 M
o

d
u

l 5
 

HF5 M
o

d
u

l 6
 

HF6 

Skole  
20 uger 

P
raktik 

Skole 
 3 uger 
Triko-
tage 

P
raktik 

Skole  
2 uger 
Engelsk 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Bukser 
 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Jakke 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Eksamen 

P
raktik 

Skole 
5 uger 

P
raktik 

Skole 
5 uger 
Eksamen 

 

Undervisningen på de enkelte hovedforløb er opbygget som tværfaglige og helhedsorienterede 

forløb, der forener læring, teori og praksis i et produktionsorienteret fokus. Herved bliver udvikling 

og produktion af et eller flere relaterede produkter styrende for undervisningen i de 

uddannelsesspecifikke fag og for områdefag, i det omfang de meningsfuldt kan integreres. 

På den måde er hvert hovedforløb „tematiseret“, så undervisningen i de enkelte fag og elevernes 

opgaveløsning får et forenet tværfagligt og helhedsorienteret fokus. Typisk vil et hovedforløb være 

opbygget sådan at den fagfaglige undervisning i forløbets start anviser eksemplarisk teori, 

metoder og teknikker der gradvist overgiver ansvar og ejerskab til elevernes egne overvejelser og 

initiativer, efterhånden som projektfasen tager form. 

Kort skitseret er hovedforløbene planlagt sådan: 

Hovedforløb 1 – 3 uger – trikotageprojekt og salg og markedsføring/tilretning,  

(Hovedforløb engelsk - 2 uger engelsk for de elever der ikke har merit)  

Hovedforløb 2 – 5 uger – Bukseprojekt – valgfag – valgfrie uddannelsesspecifikke fag 

Hovedforløb 3 – 5 uger – Jakkeprojekt hvor valgfrie uddannelsesspecifikke fag indgår 

Hovedforløb 4 – 5 uger – hvor valgfrie uddannelsesspecifikke fag indgår og eksamen trin 1 Tekstil- 
og beklædningsassistent 

Hovedforløb 5 – 5 uger – valgfrie uddannelsesspecifikke fag produktsyning – iværksætteri og 
innovation, dokumentation og teknisk engelsk 

Hovedforløb 6 – 4 uger – 1 uge eksamen trin 2 Beklædningshåndværker 
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3.0.1 HF 1 – Trikotageprojekt – 3 uger 
Hovedforløb 1 – 3 uger 

Trikotageprojekt: 2 uger 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 1 uge salg og markedsføring 

Første hovedforløb er opbygget som et helhedsorienteret forløb, hvor faglig undervisning, teori og 

praktiske øvelser, tilsammen retter sig mod elevens egen udvikling og produktion af en overordnet 

trikotageopgave. Med afsæt i en vis grad af reception og opsamling af faglig viden fra 

grundforløbet, byder undervisningen mere kursusagtig form, på en videre faglig progression af 

elevens håndværksmæssige kompetencer inden for fire kernefagligheder.  

Eleven skal arbejde i grupper og lære at samarbejde om design gennem designproces, at udføre  

En opgave i forhold til tid.  Eleven skal arbejde ud fra eksisterende koncept og tænke 

løsningmetoder i forhold til konceptet. Eleven skal udarbejde salgside og operationsforløb.  

Gennem undervisning skærpe elevens viden inden for specialmaskiner og ikke mindst at mestre 

trikotagevarer og de regler som der er inden for dette materiale. Kommunikation og samarbejde 

er vigtigt i dette forløb og ved aflevering af projekt skal de fremlægge deres samarbejde, proces, 

designudvikling fra koncept til færdigt produkt. 

 

Hovedforløbet er sammensat af 6 uddannelsesspecifikke fag samt grundfaget engelske Niveau F 

på trin 1. 

 

De uddannelsesspecifikke fag rummer ét fag for hver af de 4 med beklædningskernefagligheder:  

 Design- og produktudvikling 

 Modelkonstruktion 

 Produktfremstilling 

 Dokumentation  

Disse fag bidrager med læring, der bygger videre på elevens faglige niveau fra grundforløb og 

første praktikperiode 

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 2 uger 

 Design- og produktudvikling: 2 dag 

o Eleven kan arbejde med konceptbeskrivelse 

o Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer ved at omsætte inspiration 

til praktisk løsning 

o Eleven kan arbejde ressourcebevidst med design - og produktudviklingsopgaver og 

foretage hensigtsmæssigt materialevalg 

o Eleven har kendskab til materialekalkulation til et planlagt produkt 
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o Eleven har kendskab til priskalkulation til et planlagt produkt 

 

 Modelkonstruktion: 1 dage  

o Eleven kan anvende måltagning/målskema 

o Eleven kan udføre grundkonstruktioner 

o Eleven kan foretage modeludvikling og tilretning 

 

 Produktfremstilling: 4 dage 

o Eleven får kendskab til principper for fremstilling af forskellige produkttyper 

o Eleven kan anvende og vedligeholde de mest anvendte maskintyper inden for 

branchens produktionsområder 

o Eleven kan sammensætte og afprøve metoder/teknikker til fremstilling af et 

produkt 

o Eleven kan foretage valg af metoder/teknikker under iagttagelse af opsatte miljø-, 

arbejdsmiljø-, effektivitets – og kvalitetskrav og synliggøre dette i sit produkt 

o Eleven kan fremstille forholdsvis simple produkter og deltage i 

produktionsplanlægning 

 

 Dokumentation: 2 dage 

o Eleven kan udføre teknisk tegning 

o Eleven kan definere kvalitetskrav og tolerancer på produkter og processer 

o Eleven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 

o Eleven kan planlægge og fremstille produkter 

o Eleven får indsigt i fordele og ulemper ved produktion i udlandet 

 

Trikotageprojekt: 

Konstruere 
T-shirt 
grundform 
og tilretning 
til dig selv 

Introduktion 
til specielle 
maskiner 
Sy syprøver 

Gruppearbejde 
Design et 
produkt ud fra 
et koncept 
 

Konstruktion 
og 
snitudvikling af 
trikotagemodel 
Tilskæring og 
forbrug 

Sy trikotage  
model 

Operations-
forløb 
Målskema 
Modelkort 

Salgsside 
Pris- og 
matriale-
kalkulation 

Forberedelse 
til 
fremlægning 
Fremlægning 
i grupper 
Evaluering i 
grupper 

Konstruktion Produktfrem- 
stilling 

Design Konstruktion Produktfrem- 
stilling 

Dokumentation Design Produkt- 
fremstilling 

2 dage 1 dage 1 dag 1 dage 1 dage 2 dage 1 dag 1 dag 

 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 1uge 

Eleven skal have 1 uges valgfrie uddannelsesspecifikke fag på hovedforløb 1, her har vi på skolen 

valgt af eleven får salg og markedsføring, idet mange af eleverne gerne vil være selvstændige.  
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Faget salg og markedsføring køres som selvstændig fag, men der er en god rødtråd i forhold til 

koncept og målgruppe i trikotageprojektet, samt vigtigt at tænke i salg af produktet Der arbejdes 

med:   
 

• Forbrugerforhold: Behov, købemotiver, forbrugsvaner, købsadfærd 
• Personligt salg: salgets struktur, spørgsmål, produktbeskrivelse med fokus på udbytte, 

købssignaler, indvendingsbehandling 
• Etablering af virksomhed 
• Projektet ”Fokus på Salg” 

 
Salg og markedsføring: (Valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag) 5 dage - faget køres separat 

o Eleven kan arbejde teamorienteret og udvise forståelse for ekstern og intern 

kundebetjening 

o Eleven får kendskab til regnskaber 

o Eleven får kendskab til indkøb 

o Eleven kan foretage salg af produkter 

 

Salg og markedsføring 1: (Valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag) 

Introduktion til 
markedsføring 

Forbrugerbehov 
Købemotiver 
Forbrugsvaner 
købsadfærd 

Personlig salg: 
Salgets struktur, 
produktbeskrivelse/
udbytte 
Købssignaler, 
indvendings-
behandling 

Etablering af 
virksomhed 
Projekt: fokus på 
salg 

Projekt og 
fremlægning 

Salg og 
markedsføring 

Salg og 
markedsføring 

Salg og 
markedsføring 

Salg og 
markedsføring 

Salg og 
markedsføring 

1 dage 1 dag 1 dag 1 dag 1 dag 

 

3.0.1.1 HF 1 – Elevens arbejdstid og arbejdsformer 
Elevernes arbejdstid på skolen er 37 timer ugentlig, hvor projekterne er der samtidig indlagt 

hjemmearbejde 

Arbejdsformer varierer mellem: 

 Gruppearbejde – samarbejde omkring opgaveløsninger 

 Præsentation, kritik og modtagelse af feedback på eget arbejde fra lærer og elevgruppe 

 Plenumdiskussioner og debat 

 

3.0.1.2 HF 1 – Evaluering 
Eleverne arbejder i grupper og skal fremlægge, her skal de evaluere og fremlægge deres 

samarbejde på klassen 
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Hver elev skal aflevere et trikotageprodukt, som de 2 lærer der har været involveret i projektet 

skal evaluere sammen, for at gøre det retfærdigt over for den enkelte elev. 

Eleven afleveres projektopgave, som der evalueres af den enkelte faglærer 

Gruppen får formativ feedback af lærerne i samarbejde med gruppen. Gruppen får konstruktiv 

feedback på: 

 Produktet  

 Rapporten 

 Samarbejdet 

 Fremlægningen 

Vigtig proces at evaluere i grupper, fordi de er lige begyndt sin uddannelse på hovedforløbet, de 

kommer alle med meget forskellige forudsætninger, her kan de lære af hinandens måde at gøre 

det på og lære af hinanden metoder og ikke mindst lære af hinandens fejl 

Eleverne får en karakter efter 7 trins skalaen i hvert fag der har været impliceret, karakteren er en 

delkarakter. 

3.0.1.3 HF 1 – Ressourcer og rammer 
Undervisningsformen på hovedforløbet stiller en række krav til lokalernes indretning. Idet at 

eleverne arbejder med konstruktion, skal hver elev have plads til at kunne arbejde på store 

tilskæreborde. Samtidig skal de sy deres emner hele tiden, så symaskiner skal være let at komme 

til, kun speciale maskiner kan være acceptabel at eleven skal flytte sig til andre lokaler. 

Lokalerne skal være hensigtsmæssigt opbyggede så eleverne har hver deres individuelle 

arbejdsstation, men også så eleverne kan arbejde i grupper med fælles arbejdsbord. Eleverne 

arbejder meget på IT og især tegneprogrammer, derfor er det vigtigt at de hele tiden har et 

computerlokale til rådighed, fordi alle opgaver er tværfaglige 

 

Udstyr 

 Symaskiner, især stikkesting og overlock 3. rådet og 4 trådet maskiner 

 Special maskine som dæksøm 

 AV-udstyr til læreroplæg og præsentation, med mulighed for lyd, billede/film visning, 

projicering af computerskærm, tablet og mobilskærm 

 Kablet internetadgang og adgang til skolens intranet, print-udstyr og servere 

 WiFi adgang til samme 

 Whiteboardtavler eller Smartboards 

 Adgang til farveprintere 

 

Lærerkvalifikationer 

På dette modul er det et helhedsorienteret læringsform, hvor der er mange fagligheder i samspil, 
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så derfor kræves der brede pædagogiske og fagfaglige lærerkompetencer. Til dette projekt skal 

der bruges følgende lærer kvalifikationer: 

 

 Design, teori, udvikling og omsætning af design på Kaledo 

 Fagfaglige lærer inden for specialet trikotage 

 Salg- og markedsførings lærer 

 

3.0.1.4 HF 1 – Bedømmelse og læringsaktivitet 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: konstruktion 1, design 1, dokumentation 1 og 

produktfremstilling gives en delkarakter for hovedforløb 1, samt faget valgfrie 

uddannelsesspecifikke fag som; salg- og markedsføring eller tilretning, gives der en karakter efter 

7-trin skalaen og denne karakter er ikke en delkarakter. 

Grundlaget for karakteren er elevens præstation og faglige niveau, som det er dokumenteret 

gennem elevens opgaveløsning gennem hovedforløbets undervisning og fag. Kriterierne for 

bedømmelse er elevens opfyldelse af målene for ovenstående fag i henhold til opgaven (se målene 

for opgaven) 

Når der bedømmes, tages der også udgangspunkt sværhedsgraden og graden af kompleksitet af 

slutproduktet 

 

3.0.2 HF 2 – Bukseprojekt – 5 uger 
Hovedforløb 2 – 5 uger 

Bukseprojekt: 3 uger 

Valgfag: 1 uge (buntmagerteknikker) 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 1 uge produktsyning 

Dette hovedforløb er helhedsorienteret, med fagundervisning, teori og praktiske øvelser med 

fokus på bukser 

Eleven arbejder selvstændig. De skal designe en kollektion ud fra deres eget koncept, målgruppe 

og inspiration og herfra udvælge et designs de vil konstruere, tilrette og sy op i egnet stof. De kan 

vælge at sy til dem selv, en kunde, de kan vælge at sy enten damebukser eller herrebukser. De skal 

udarbejde procesbeskrivelse på en detalje. 

Målet for projektet er at de kan arbejde med modens tendenser og omsætte mode til design til et 

koncept og målgruppe. De skal lære tegne- og farveteknikker inden for mode og beklædnings 

verden og omsætte tegning til produkt. I konstruktion skal de lære at tilrette bukserne i forhold til 

deres tegning og forhold til moden. Der arbejdes med materialevalg, kvalitet og farve, så bukserne 

får det rigtige udtryk og syteknisk i forhold til koncept og ikke mindst deres profil i henhold til 
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deres praktikplads. Bukserne skal kunne sættes i produktion, eleverne lære at lave dokumentation 

til produktion som arbejdstegning, modelkort, målskema, operationsforløb og procesbeskrivelse 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 2 uger 

 Design- og produktudvikling 1: 4 dage 

o Eleven får kendskab til relevante designbegreber inden for tekstilindustrien 

o Eleven kan arbejde med konceptbeskrivelse 

o Eleven kan arbejde med tegneteknikker til præsentationsmateriale 

o Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer ved at omsætte inspiration 

til praktisk løsning 

o Eleven kan arbejde ressourcebevidst med design - og produktudviklingsopgaver og 

foretage hensigtsmæssigt materialevalg 

o Eleven kan vælge og anvende værktøjer, programmer og materialer i forbindelse 

med planlægning og fremstilling af et beklædningsprodukt 

o Eleven udviser forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt 

beklædningsdesign 

 

 Modelkonstruktion 1: 4 dage  

o Eleven kan anvende måltagning/målskema 

o Eleven kan udføre grundkonstruktioner 

o Eleven kan foretage modeludvikling og tilretning 

 

 Produktfremstilling: 5 dage 

o Eleven får kendskab til principper for fremstilling af forskellige produkttyper 

o Eleven kan anvende og vedligeholde de mest anvendte maskintyper inden for 

branchens produktionsområder 

o Eleven kan sammensætte og afprøve metoder/teknikker til fremstilling af et 

produkt 

o Eleven kan foretage valg af metoder/teknikker under iagttagelse af opsatte miljø-, 

arbejdsmiljø-, effektivitets – og kvalitetskrav og synliggøre dette i sit produkt 

o Eleven kan fremstille forholdsvis simple produkter og deltage i 

produktionsplanlægning 

 

 Dokumentation 1: 1 dage 

o Eleven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 

o Eleven kan planlægge og fremstille produkter 

o Eleven får indsigt i fordele og ulemper ved produktion i udlandet 

 

 

 



LOKAL UNDERVISNINGSPLAN EUD HF   

27. FEBRUAR 2018 18 

 

Valgfag: 1 uge 

 Pels: 5 dage: Skolen har et tæt samarbejde med Kopenhagen Fur, hvor de stiller materialer 

til rådighed og eleven kan lære at svække og sy pels. Eleven kan vælge ud fra Kopenhagen 

Furs valgmuligheder eller eleven kan afprøve nye teknikker og produkter i forhold til tid. 

Eleven skal dokumentere sin proces og sit færdige produkt, der skal sendes til Kopenhagen 

Fur, dokumentationen skal varer 3-5 sider veldokumenteret billede materiale.  

 

Bukseprojekt: 

Koncept 
beskrivelse 
målgruppe 

Inspiration 
Design-
analyse 

Sy 
syprøver 
til bukser 

Måltagning 
Grundkon- 
struktion, 
snitudvikling 
og tilretning 

Tegneteknikker 
skitsetegninger 
Tegning en 
kollektion 
Materialevalg 

Afprøve 
delemner 
til buks 
Oplægning 
og 
tilskæring 

Kvalitets-
krav 
Procesbe-
skrivelse 
Målskema 

Sy bukser 

Design Design Produkt-
fremstilling 

Konstruktion Design Produkt-
fremstilling 

Dokument
ation 

Produkt-
fremstilling 

1 dag 1 dag 2 dage 4 dag 2 dage 1 dag 1 dag 2 dage 

 

 Valgfag 1 uge – pels 

 Eleverne introduceres til faget buntmager, hvor de afprøver teknikker der kan anvendes i 

deres videre uddannelse til detaljer og besætninger 

Valgfag: pels 

Kopenhagen Fur  
holder oplæg og 
introduceres til 
buntmager faget 

Afprøve syteknikker, 
svække pels, afprøve 
maskiner/redskaber 
til pels 

Sy pels/skind produkt 
Beskrive proces og 
resultat 

Valgfag buntmager Valgfag - buntmager Valgfag buntmager 
1 dag 1 dag 3 dage 

 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 1 uge 

 

Tilretning 1: (Valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag) 5 dage - faget køres separat 

o Eleven får kendskab til lettere tilretning 

o Eleven får kendskab til at analysere og vælge metode til tilretning 

o Eleven kan foretage simple tilretninger 

o Eleven kan foretage finish på detaildele 

 

Eleven arbejder 2 og 2 sammen, hvor de skal lære at tilrette på hinanden, analysere figur type, for 

så at dokumentere. Eleven vælger selv herefter en tilretningsopgave i forhold til profil/praktik sted 

Tilretning 1. 1 uges forløb 
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Opsy en kjolegrundform 
og tilrette grundformen 

Analysere figurtype Dokumentere tilretning 
i ¼ størrelse  

Tilrette et færdigsyet 
produkt eller snitudviklet 
model 

Tilretning Tilretning Tilretning Tilretning 
2 dage 1 dag 1 dag 1 dag 

 

3.0.2.0 Engelsk F – 2 uger 
Grundfag engelsk: 2 uger 

Engelsk F er et 2 ugers fag og køres som et modul får sig selv, det vil være forskelligt for den 
enkelte elev hvor det er placeres i sit trin 1 forløb. 

Når eleverne starter på GF, skal de aflevere deres skolebevis, her skal eleven have engelsk på 
mindst F niveau, hvis eleven ikke har engelsk på F niveau, skal faget gennemføres på 
hovedforløbet for at kunne få sit uddannelsesbevis.  

Skolen for beklædningshåndværker har aftalt at samle eleverne i en klasse, idet de fleste elever 
har merit for engelsk 

Eleven der har merit, skal tilbage til sit praktiksted, de elever der har engelsk, skal afslutte faget 
med en eksamen. 

 

3.0.2.1 HF 2 – Elevens arbejdstid og arbejdsformer 
Elevernes arbejdstid på skolen er 37 timer ugentlig, hvor projekterne er der samtidig indlagt 

hjemmearbejde 

Arbejdsformer varierer mellem: 

 Individuelt 

 Præsentation, kritik og modtagelse af feedback på eget arbejde fra lærer 

 

3.0.2.2 HF 2 – Evaluering 
Eleverne arbejder selvstændig med at sy et par busker fra ide til produkt 

Eleven afleveres projektopgave, som der evalueres af den enkelte faglærer 

Eleven får formativ feedback på: 

 Produktet  

 Rapporten 

 

Eleverne får en karakter efter 7 trins skalaen i hvert fag der har været impliceret, karakteren er en 

delkarakter. 

 



LOKAL UNDERVISNINGSPLAN EUD HF   

27. FEBRUAR 2018 20 

 

3.0.2.3 HF 2 – Ressourcer og rammer 
Undervisningsformen på hovedforløbet stiller en række krav til lokalernes indretning. Idet at 

eleverne arbejder med konstruktion, skal hver elev have plads til at kunne arbejde på store 

tilskæreborde. Samtidig skal de sy deres emner hele tiden, så symaskiner skal være let at komme 

til, kun speciale maskiner kan være acceptabel at eleven skal flytte sig til andre lokaler. 

Lokalerne skal være hensigtsmæssigt opbyggede så eleverne har hver deres individuelle 

arbejdsstation, men også så eleverne kan arbejde i grupper med fælles arbejdsbord. Eleverne 

arbejder meget på IT og især tegneprogrammer, derfor er det vigtigt at de hele tiden har et 

computerlokale til rådighed, fordi alle opgaver er tværfaglige 

 

Udstyr 

 Symaskiner, især stikkesting og overlock 3. trådet og 4 trådet maskiner 

 Special maskiner som øjeknaphul og kædestingsmaskine 

 Special maskiner som pelssymaskiner og udstyr til buntmagerfaget 

 AV-udstyr til læreroplæg og præsentation, med mulighed for lyd, billede/film visning, 

projicering af computerskærm, tablet og mobilskærm 

 Kablet internetadgang og adgang til skolens intranet, print-udstyr og servere 

 WiFi adgang til samme 

 Whiteboardtavler eller Smartboards 

 Adgang til farveprintere 

 

Lærerkvalifikationer 

På dette modul er det et helhedsorienteret læringsform, hvor der er mange fagligheder i samspil, 

så derfor kræves der brede pædagogiske og fagfaglige lærerkompetencer. Til dette projekt skal 

der bruges følgende lærer kvalifikationer: 

 Design, teori, udvikling og omsætning af design på Kaledo 

 Fagfaglige lærer inden for specialet konstruktion, sy og tilretning af bukser og kjoler 

 Buntmager til valgfaget 

 

3.0.2.4 HF 2 – Bedømmelse og læringsaktivitet 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: konstruktion 1, design 1, dokumentation 1 og 

produktfremstilling gives en delkarakter for hovedforløb 1. Valgfag gives der ikke en karakter. 

Grundlaget for karakteren er elevens præstation og faglige niveau, som det er dokumenteret 

gennem elevens opgaveløsning. Kriterierne for bedømmelse er elevens opfyldelse af målene for 

ovenstående fag i henhold til opgaven (se målene for opgaven) 

Når der bedømmes, tages der også udgangspunkt sværhedsgraden og graden af kompleksitet af 

slutproduktet 
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3.0.3 HF 3 – Design og jakkeprojekt – 5 uger 
HF 3 – Jakkeprojekt – 5 uger 

Jakkeprojekt: 5 uger 

Jakkeprojektet er et helhedsorienteret projekt fra ide til produkt, hvor eleven skal designe, 

modelkonstruere og sy en jakke med for (må ikke sy frakke) Eleven snitudvikler og tilretter til en 

person, lære om indlægsmaterialer, lære de mange regler der er til revers, belægning og for. 

Eleven designer en kollektion og udarbejder salgsmateriale. Eleven skal selv afprøve sy teknikker, 

finde egnet materiale, beskrive materialet egenskaber og vaskeanvisning til det færdigt syet 

produkt. 

Det skal være en damejakke eleven syr. Hvis eleven har praktiksted hvor de syr herrejakker og har 

rutine i herrejakke, må eleven gerne sy en herrejakke. 

Målet for projektet er at kunne design og sy en jakke, eleven skal lære at konstruere og tilrette en 

jakke, lærer tilretning omkring rørligvidde, tegne revers og tilrette i forhold til design og regler. 

Eleven skal lære at konstruere og sætte et 2-sømsærme, lære at sætte et 2sømsærme i forhold til 

design, hvad klæder designet og kunden, lærer at vurdere indlægsmaterialer i forhold til udtryk, 

pasform og ikke mindst mode og ikke mindst historien om indlægsmaterialer. Eleven skal have 

forståelse for de mange muligheder og valg af for konstruktion. Eleven skal lære at sy en jakke; 

tilhold i ærme, fisk, skulderpude, sømrum/indsnit sy og presning, af, speciale maskiner eks. 

Øjeknaphul, foer, afpres af jakke 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 4 uger 

 Design og produktudvikling 1: 10 dage 

o Eleven får kendskab til relevante designbegreber inden for tekstilindustrien 

o Eleven kan arbejde med konceptbeskrivelse 

o Eleven kan arbejde med tegneteknikker til præsentationsmateriale 

o Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer ved at omsætte inspiration 

til praktisk løsning 

o Eleven kan arbejde ressourcebevidst med design - og produktudviklingsopgaver og 

foretage hensigtsmæssigt materialevalg 

o Eleven kan vælge og anvende værktøjer, programmer og materialer i forbindelse 

med planlægning og fremstilling af et beklædningsprodukt 

o Eleven udviser forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt 

beklædningsdesign 

 

 Modelkonstruktion 1: 5 dag 

o Eleven kan anvende måltagning/målskema 

o Eleven kan udføre grundkonstruktioner 

o Eleven kan foretage modeludvikling og tilretning 
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o Eleven kan fremstille produktionsfærdige mønstre 

 

 Produktfremstilling 1: 3 dage 

o Eleven får kendskab til principper for fremstilling af forskellige produkttyper 

o Eleven kan sammensætte og afprøve metoder/teknikker til fremstilling af et 

produkt 

o Eleven kan foretage valg af metoder/teknikker under iagttagelse af opsatte miljø-, 

arbejdsmiljø-, effektivitets – og kvalitetskrav og synliggøre dette i sit produkt 

o Eleven kan fremstille forholdsvis simple produkter og deltage i 

produktionsplanlægning 

 

 Materialekendskab 1: 3 dage 

o Eleven får kendskab til materialers egenskaber og behandlingsmuligheder og kan definere 

kvalitetskrav 

o Eleven kan foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund 

af tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer 

o Eleven kan beskrive fremstillingen af relevante materialer samt 

forarbejdningsmuligheder 

 

 Faglig IT: 2 dage 

o Eleven får kendskab til relevante tegneprogrammer, billedbehandlingsprogrammer 

og dokumentationsprogrammer 

o Eleven får kendskab til filhåndtering og konvertering af filer 

o Eleven kan udføre simple arbejdstegninger og teknisk tegning elektronisk 

 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 5 dage ud af 3 uger 

 Produktsyning 1 (2 ugers fag): 5 dage, indgår i jakkeprojektet, eleven skal sy, presse og 

afprøve delemner til jakken 

o Eleven kan specialisere sig inden for valgt fagområde ved at 

designe/produktudvikle, snitudvikle og forarbejde et eller flere produkter 

o Eleven kan opsy finesser/delemner, anvende presseteknikker ved hjælp af 

relevante maskiner og redskaber 

o Eleven kan vælge materialer til et eller flere produkter 

o Eleven kan udføre og dokumentere materialekalkulation ressourcebevidst 
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Jakkeprojekt 

Inspiratio
n 
Design-
analyse 
Innovativ 
og kreativ 
udvikling 
af 
kollektion 

Salgssider 
materiale
analyse 
og 
materiale
-kort 

Måltagning 
grundkon- 
struktion, 
snitudvikling 
og tilretning 
Jakke 
m/foer, 
revers og 2 
søms ærme 

Materiale 
analyse 
 og 
materiale 
valg 
Indlægs-
materialer 

Sy og 
afprøvning 
af delemner 
til jakken 

Tilskæring 
og fixering 
af jakke i 
stof, foer 
og vlies 

Materiale
beskrivels
e til jakke 

Sy jakke, 
isæt af 
ærmer, 
foer 

Evaluring og 
samtale med 
hver enkelt 
elev samt 
opstart af 
konstruktion 
til eksmanen 

Design, 
produktu
dvikling 
og IT 

Design, 
produktu
dvikling 
og IT 

Design og 
Konstruktion 

Materiale-
kendskab 

Produkt-
fremstilling 

Produkt-
fremstillin
g 

Materiale
-kendskab 

Produkt-
syning 

Design, 
produktudvi
kling og 
konstruktion 

2 dage 3 dage 7 dage 2 dage 1 dag 2 dage 1 dag 5 dage 2 dage 

 

3.0.3.1 HF 3 – Elevens arbejdstid og arbejdsformer 
Elevernes arbejdstid på skolen er 37 timer ugentlig, hvor projekterne er der samtidig indlagt 

hjemmearbejde 

Arbejdsformer varierer mellem: 

 Individuelt 

 Arbejde 2 og 2 sammen 

 Præsentation, kritik og modtagelse af feedback på eget arbejde fra lærer 

 

3.0.3.2 HF 3 – Evaluering 
Eleverne arbejder fra ide til produkt - jakke 

Eleven afleveres projektopgave, som der evalueres af den enkelte faglærer 

Eleven får formativ feedback på: 

 Produktet – jakke med revers, indlægsmateriale, lomme og foer 

 Rapporten – inspiration, salgsider på computer, materialekendskab 

 

Eleverne får en karakter efter 7 trins skalaen i hvert fag der har været impliceret, karakteren er en 

delkarakter. 

 

3.0.3.3 HF 3 – Ressourcer og rammer 
Undervisningsformen på hovedforløbet stiller en række krav til lokalernes indretning. Idet at 

eleverne arbejder med konstruktion, skal hver elev have plads til at kunne arbejde på store 

tilskæreborde. Samtidig skal de sy deres emner hele tiden, så symaskiner skal være let at komme 
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til, kun speciale maskiner kan være acceptabel at eleven skal flytte sig til andre lokaler. 

Lokalerne skal være hensigtsmæssigt opbyggede så eleverne har hver deres individuelle 

arbejdsstation, men også så eleverne kan arbejde i grupper med fælles arbejdsbord. Eleverne 

arbejder meget på IT og især tegneprogrammer, derfor er det vigtigt at de hele tiden har et 

computerlokale til rådighed, fordi alle opgaver er tværfaglige 

 

Udstyr 

 Symaskiner, fixer presser og presseanlæg 

 Special maskine øjeknaphul 

 AV-udstyr til læreroplæg og præsentation, med mulighed for lyd, billede/film visning, 

projicering af computerskærm, tablet og mobilskærm 

 Kablet internetadgang og adgang til skolens intranet, print-udstyr og servere 

 WiFi adgang til samme 

 Whiteboardtavler eller Smartboards 

 Adgang til farveprintere 

 

Lærerkvalifikationer 

På dette modul er det et helhedsorienteret læringsform, hvor der er mange fagligheder i samspil, 

så derfor kræves der brede pædagogiske og fagfaglige lærerkompetencer. Til dette projekt skal 

der bruges følgende lærer kvalifikationer: 

 

 Design, teori, udvikling og omsætning af design på Kaledo 

 Fagfaglige lærer inden for specialet konstruktion, sy og tilretning af jakke og ikke mindst 

indlæg, materialevalg og materialelære 

 

3.0.3.4 HF 3 – Bedømmelse og læringsaktivitet 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: konstruktion 1, design 1, dokumentation 1, 

materialekendskab 1 og produktfremstilling, der gives en delkarakter for hovedforløb 1.  

Grundlaget for karakteren er elevens præstation og faglige niveau, som det er dokumenteret 

gennem elevens opgaveløsning. Kriterierne for bedømmelse er elevens opfyldelse af målene for 

ovenstående fag i henhold til opgaven (se målene for opgaven) 

Når der bedømmes, tages der også udgangspunkt sværhedsgraden og graden af kompleksitet af 

slutproduktet 
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3.0.4 HF 4 – Eksamen Tekstil- og beklædningsassistent – 5 uger 
Hovedforløb 4 – 5 uger inkl. Valgfrie uddannelsesspecifikke fag; produktsyning og eksamen 

Selvvalgt produkt i samarbejde med elevens praktiks. 

Skolen vælger hvilken valgfrie uddannelsesspecifikke fag der skal indgå i opgaven, her vælger 

skolen faget produktsyning, idet elevene kommer fra praktikplader og fra SKP, hvor de syr mest. 

Der bliver udtrukket et område fag, det kan være modelkonstruktion, materialekendskab eller 

design og produktudvikling. 

Obligatoriske fag som indgår i eksamen; produktfremstilling, dokumentation, faglig IT 

Eleverne skal også have deres praktikpladsprofil med indover, her har eleverne på NEXT 

produktion og logistik, hvor eleverne skal vælge sy metoder i henhold til deres praktikplads og her 

kan modist og buntmager også vælge at have teknikker med, så de kan vise sin profil, selvom det 

er først på hovedforløbet eleven specialisere sig i disse fag. 

Eleven får sin eksamensskitse tilsendt 2 måneder før skolestart. Her skal eleven i samarbejde med 

sin mester finde ud af hvilket produkt eleven vil sy til eksamen. Eleven har som valgfrie 

uddannelsesspecifikke fag 2 uger alt i alt, som er produktsyning, dvs. der skal være en vis sy 

teknisk sværhedsgrad i produktet 

Eleven må gerne sammen med sin mester forberede med at konstruere og snitudvikle mønsteret, 

men eleven må ikke klippe eller sy produkter før skolestart, idet projektet skal godkendes i 

tilretning og materialevalg. 

Eleven starter med at konstruere og snitudvikle sin eksamensmodel og i henhold til udtrukket 

obligatoriske uddannelsesspecifikke fag som; modelkonstruktion eller materialekendskab 1 eller 

design og produktudvikling, løser eleven opgaver i henhold til eksamensskitsens krav: 

 Design og produktudvikling 1: 

o Eleven skal udarbejde en minikollektion bestående af minimum 4 produkter og udarbejde 
præsentationsmateriale 

o Eleven skal beskrive og vise målgruppe og inspirationskilde. 
o Eleven skal finde egnet materiale og udarbejde materialekort og modelkort 

 

 Materialekendskab 1: 
o Eleven skal analysere, teste og dokumenter sit valg af materiale til det færdige produkt 
o Eleven skal beskrive hovedmaterialets typisk/relevante egenskaber og udarbejde 

vedligeholdelsesanvisning til det færdige produkt 
 

 Modeludvikling 1: 
o Eleven skal modeludvikle og tilrette en model og dokumentere det i hel størrelse 
o Eleven skal udarbejde arbejdstegning og målskema til modellen 
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Obligatoriske fag der også skal indgå i eksamen er: produktfremstilling, faglig IT og dokumentation 
 

 Produktfremstilling: 
o Eleven skal vælge egnet maskiner og sy teknikker til produktet og udføre finish på 

produktet 

 

 Faglig IT 1: 

o Eleven skal have bearbejdet rapporten elektronisk og der skal være en rød tråd fra rapport 

til færdigt produkt 

 

 Dokumentation: 

o Eleven skal definere kvalitetskrav og udarbejde operationsforløb til hele produktet og 

operationsbeskrivelse til detalje 

På 4. modul er der også en del teoriundervisning i nedenstående obligatoriske 

uddannelsesspecifikke fag: 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 2 uger 

 Design og produktudvikling 1: 1 dage 

o Eleven kan udvise innovative og kreative kompetencer ved at omsætte inspiration 

til praktisk løsning 

o Eleven kan arbejde ressourcebevidst med design - og produktudviklingsopgaver og 

foretage hensigtsmæssigt materialevalg 

o Eleven kan vælge og anvende værktøjer, programmer og materialer i forbindelse 

med planlægning og fremstilling af et beklædningsprodukt 

o Eleven udviser forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt 

beklædningsdesign 

 

 Modelkonstruktion 1: 3 dage 

o Eleven kan anvende måltagning/målskema 

o Eleven kan udføre grundkonstruktioner 

o Eleven kan foretage modeludvikling og tilretning 

o Eleven kan fremstille produktionsfærdige mønstre 

o Eleven kan udføre arbejdstegninger 

 

 Produktfremstilling 1: 1 dag 

o Eleven får kendskab til principper for fremstilling af forskellige produkttyper 

o Eleven kan sammensætte og afprøve metoder/teknikker til fremstilling af et 

produkt 
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o Eleven kan foretage valg af metoder/teknikker under iagttagelse af opsatte miljø-, 

arbejdsmiljø-, effektivitets – og kvalitetskrav og synliggøre dette i sit produkt 

 

 Materialekendskab 1: 2 dage 

o Eleven får kendskab til materialers egenskaber og behandlingsmuligheder og kan definere 

kvalitetskrav 

o Eleven kan foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund 

af tekniske, miljø- og arbejdsmiljømæssige samt økonomiske faktorer 

o Eleven kan beskrive fremstillingen af relevante materialer samt 

forarbejdningsmuligheder 

 

 Dokumentation 1: 4 dage 
o Eleven kan udføre teknisk tegning 
o Eleven får kendskab til kvalitetskontrol 
o Eleven kan udarbejde blanketter til produkt- og procesdokumentation 
o Eleven kan planlægge og fremstille produkter 

 
Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 11 dage ud af 3 uger 

 Produktsyning 1 (2 ugers fag): 5 dage indgår i eksamensprojektet 

o Eleven kan specialisere sig inden for valgt fagområde ved at 

designe/produktudvikle, snitudvikle og forarbejde et eller flere produkter 

o Eleven kan opsy finesser/delemner, anvende presseteknikker ved hjælp af 

relevante maskiner og redskaber 

o Eleven kan vælge materialer til et eller flere produkter 

o Eleven kan udføre og dokumentere materialekalkulation ressourcebevidst 

 

Eksamen for trin 1 – Tekstil- og beklædningsassistent 

Konstruktio
n og 
tilretning af 
selvvalgt 
produkt 

Præsentatio
n af produkt 

Materialeval
g, fixering 

Målskema, 
Modelkort, 
operations-
beskrivelse, 
procesforlø
b 

Sy og 
afprøve 
delemner 

Skrive 
rapport 
 

Rapport og 
sy produkt 

Afsluttende uge: 
fremlægningste
knik, 
forberedelse til 
eksamen, 
eksamination og 
afslutning 

Konstruktio
n 

Design og 
produkt-
udvikling 

Materiale-
kendskab 

Dokumentat
ion 

Produktfre
mstilling 

IT Produktsyn
ing 

Eksamen 

3 dage 1 dag 2 dage 4 dage 1 dage 4 dag 5 dage 5 dage 
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3.0.4.0 HF 4 – Eksamen trin 1 – Tekstil- og beklædningsassistent 

Det faglige udvalg udtrækker årlig hvilket obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, der skal indgå i 

eksamensprojektet i hhv. det første halve år og i det andet halve år af den pågældende periode – 

det er fagene: Materialekendskab 1 eller design og produktudvikling eller modelkonstruktion som 

kan udtrækkes. 

Det faglige udvalg giver besked om lodtrækningens resultat til de eksamensansvarlige på skolerne, 

som søger for, at eleverne først bliver bekendt med hvilket obligatorisk uddannelsesspecifikt fag, 

der er udtrukket 3 uger inden indsendelse af eksamensskitsen.  

Svendeprøven aflægges normalt tidligst 3 måneder før ud lærings datoen og aldrig mere end 6 

måneder før ud lærings datoen. Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende 

skoleophold.  

Bedømmelsen foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer 

(eksaminator) udpeget af skolen. Skuemestrene er til stede alene under bedømmelsen af 

eksamensprojektopgaven. 

Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven.  

Skolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. 

For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende 

svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg for 

Beklædning kan medtages ved bedømmelsen. 

Skolen skal informere elever og praktikvirksomheder om eksamensprojektopgaven seneste 2 

måneder før start på sidste skoleperiode. Informationen skal afklare elev og virksomhed om 

kravene og mulighederne i forbindelse med afviklingen af det praktisk orienterede projekt.  

Eleven skal indsende skitse til eksamensprojektet senest 1 mdr. før skolestart.  Skolen skal 

tilbagemelde godkendelse af eksamensskitsen til elev og virksomhed senest 2 uger før skolestart. 

Hvis eleven ikke udarbejder en eksamensskitse, stiller skolen en bunden opgave til eleven med et 

tilsvarende niveau.  

De specifikke krav til skolens informations – og høringspraksis i forbindelse med eksamen er 

beskrevet i den særlige vejledning om eksamen, trin 1, udgivet og løbende opdateret af det Faglige 

Udvalg for Beklædning.  

Indholdsmæssige krav til eksamensskitsen: 

Eksamensskitsen skal indeholde følgende elementer: 

 Fagområder, der indgår i eksamensprojektet (obligatoriske uddannelsesspecifikke fag 
og valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag) 

 Elementer fra praktikuddannelsen, som indgår i projektet 
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 Beskrivelse af projektidé og det planlagte produkt suppleret med arbejdstegning og 
materialevalg 

 Tidsplan for projektforløbet 

 Kopi af partsaftale 
 

Eksamensprojektopgaven skal indeholde 1 produkt og 1 rapport udarbejdet på dansk. Der stilles 

følgende krav til de to elementer: 

Produktet skal indeholde opgaver fra det ved lodtrækning fundne obligatoriske 

uddannelsesspecifikke fag samt opgaver fra de valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og 

valgte praktikelementer 

Rapporten skal have følgende indhold: 

 Forside med navn og titel 

 Indholdsfortegnelse 

 Eksamensskitse inklusiv partsaftale (skal placeres forrest i rapporten og være udtagelig) 

 Forord med beskrivelse af praktikvirksomhed(er) 

 Indledning med ideoplæg og begrundelse for valg af fag og emner 

 Konklusion på arbejdsprocessen og produktet 
 

Ved bedømmelsen af eksamensprojektet giver de to skuemestre og eksaminator samlet én 
karakter. 
 

3.0.4.1 HF 4 – Elevens arbejdstid og arbejdsformer 
Elevernes arbejdstid på skolen er 37 timer ugentlig, hvor projekterne er der samtidig indlagt 

hjemmearbejde 

Arbejdsformer varierer mellem: 

 Individuelt 

 Præsentation, kritik og modtagelse af feedback på eget arbejde fra lærer 

 

3.0.4.2 HF 4 – Evaluering 
Eleverne arbejder selvstændig med at sy et selvvalgt produkt (et samarbejde med eleven har med 

sin praktikplads) - fra ide til produkt.  

Eleven afleveres projektopgave og produkt. Eleven skal aflevere 1 rapport og 3 kopier af rapport. 

Den originale rapport er på skolen sammen med produktet og gennemgås sammen med lærer og 

2 censor. Rapporten sendes 1 uge før eksaminationen til censor, så censor kan læse rapporten 

igennem. Nr. 3 rapport læses igennem af læreren, så alle er forberedt til evaluering dagen før 

eksaminationen fortages.  
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Dagen før eksaminationen: 2 censor og lærer samarbejder omkring evaluering omkring rapport 

(den originale rapport) og det syet produkt, giver én samlet formativ karakter for rapport og 

produkt. Der skal også gives karakter for rapportens layout, opstilling, papirvalg, den røde tråd 

mellem rapport og produkt. 

Eleven får formativ og sumativ feedback på: 

 Produktet  

 projektopgave 

 

Eleverne får en karakter efter 7 trins skalaen i hvert fag der har været impliceret, karakteren er en 

delkarakter. 

3.0.4.3 HF 4 – Ressourcer og rammer 
Undervisningsformen på hovedforløbet stiller en række krav til lokalernes indretning. Idet at 

eleverne arbejder med konstruktion, skal hver elev have plads til at kunne arbejde på store 

tilskæreborde. Samtidig skal de sy deres emner hele tiden, så symaskiner skal være let at komme 

til, kun speciale maskiner kan være acceptabel at eleven skal flytte sig til andre lokaler. 

Lokalerne skal være hensigtsmæssigt opbyggede så eleverne har hver deres individuelle 

arbejdsstation, men også så eleverne kan arbejde i grupper med fælles arbejdsbord. Eleverne 

arbejder meget på IT og især tegneprogrammer, derfor er det vigtigt at de hele tiden har et 

computerlokale til rådighed, fordi alle opgaver er tværfaglige 

 

Udstyr 

 Symaskiner, fixerpresser og dampanlæg 

 Bred vifte af specialemaskiner, idet vores uddannelse rummer mange specialer 

 Symaskiner og udstyr til buntmager 

 Symaskiner og udstyr til modist 

 AV-udstyr til læreroplæg og præsentation, med mulighed for lyd, billede/film visning, 

projicering af computerskærm, tablet og mobilskærm 

 Kablet internetadgang og adgang til skolens intranet, print-udstyr og servere 

 WiFi adgang til samme 

 Whiteboardtavler eller Smartboards 

 Adgang til farveprintere 

 

Lærerkvalifikationer 

På dette modul er det en helhedsorienteret læringsform, hvor der er mange fagligheder i samspil, 

så derfor kræves der brede pædagogiske og fagfaglige lærerkompetencer. Til dette projekt skal 

der bruges følgende lærer kvalifikationer: 
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 Design, teori, udvikling og omsætning af design på Kaledo 

 Fagfaglige lærer inden for specialet konstruktion, sy og tilretning af meget bred fagfaglige 

produkter inden for beklædningsbranchen 

 Idet vi tilbyder buntmager og modist, er det vigtigt at faglærer inden for dette felt til elevens 

valgfrie uddannelsesspecifikke fag, det er et tilbud vi giver eleven, men det er først på trin 

2 eleven specialisere sig inden for sit fagområde, men det er ikke et krav. 

 

3.0.4.4 HF 4 – Bedømmelse og læringsaktivitet 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: konstruktion 1, design 1, dokumentation 1 og 

produktfremstilling gives en delkarakter for hovedforløb 1.  

Grundlaget for karakteren er elevens præstation og faglige niveau, som det er dokumenteret 

gennem elevens opgaveløsning. Kriterierne for bedømmelse er elevens opfyldelse af målene for 

ovenstående fag i henhold til opgaven (se målene for opgaven) 

Når der bedømmes, tages der også udgangspunkt sværhedsgraden og graden af kompleksitet af 

slutproduktet 

 

3.0.5 HF 5 – Selvvalgt produkt/projekt – 5 uger 
På trin 2 som beklædningshåndværker har eleven en profil, følgende profiler inden for 

uddannelsen er følgende:  

 Modelkonstruktion-profil 

 Design-profil 

 Produktions-profil 

Som beklædningshåndværker har eleven profil som produktionsprofil på NEXT.  

Beklædningshåndværker kan have speciale i modist eller buntmager. 

På 5 modul opfordre vi eleverne til at udføre opgaver der kan forberede dem til eksamen, det er 

både i det praktiske og det teoretiske. Eleven skal begynde at tage stilling hvilket projekt de vil gå 

op til eksamen og på dette forløb har de mulighed for at udfordre og afprøve emner, så de føler 

sig bedre parat til eksamen 

Eleven bliver stillet en opgave, hvor fagene produktprofil, dokumentation 2 og teknisk sprog 

indgår. Eleverne har mulighed for at afprøve design og syteknikker til et produkt, som de kan 

vælge at genbruge til deres eksamen.  

Eleven skal sy et færdigt produkt, hvor de får afprøvet design, modeludvikling, teknikker, 

materialer og udarbejder dokumentation til produktet, der skal oversættes til teknisk engelsk. 

Undervisningen vil være en blanding af teori og værkstedsundervisning 
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Grundfaget Iværksætteri og innovation er et selvstændigt fag, hvor 

Grundfag: 1 uge 

Iværksætteri og innovation F: 1 uge 

Eleven kan udvise kendskab til etablering og drift af egen virksomhed. Eleven får kendskab til 

innovation og iværksætteri og lærer om det at være selvstændig. Eleven lærer fx om 

virksomhedens etablering og dens organisatoriske struktur, får også kendskab til 

innovationsredskaber, innovationsprocesser og virksomhedsøkonomi 

Øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke fag: (profilfag) – 3 uger 

 Produktionsprofil avanceret: 13 dage   

o Eleven kan specialisere sig inden for det valgte fagområde ved at forarbejde en del af et 

produkt eller et eller flere produkter 

o Eleven kan selvstændig opsy finesser/delemner, presse og foretage pressseteknik ved 

hjælp af relevante maskiner og hjælperedskaber 

o Eleven kan anvende relevante hånd- og maskineteknikker inden for valgte fagområde 

o Eleven kan skære/tilskæreteknikker inden for valgte fagområder 

o Eleven kan vælge materialer og indlægsmaterialer inden for valgte fagområde 

o Eleven kan selvstændig snitudvikle, opsy og tilrette/forme produkter i for valgte 

fagområde 

 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 

 Dokumentation 2: 3 dage 

o Dokumentation 2: 1 uge Eleven kan udarbejde procesbeskrivelse, arbejdstegning og 

teknisk tegning i forbindelse med produktdokumentation 

o Eleven kan udføre kvalitetskontrol 

o Eleven kan selvstændigt udarbejde dokumentation på produktionsprocesser 

o Eleven har indsigt i kvalitets- og miljøhensyn i fremstillingsforløbet 

o Eleven kan anvende almindeligt anvendte kvalitetsstyringssystemer 

o Eleven får kendskab til kvalitetsstyring og kvalitetssikring 

o Eleven kan kommunikere ved hjælp af fagterminologi og teknisk tegning 

 

 Teknisk sprog: 4 dage 

o Eleven kan anvende de mest almindelige fagudtryk 

o Eleven kan læse og udarbejde arbejdsbeskrivelser og branchetypiske blanketter 

o Eleven kan kommunikere skriftligt ved brug af IT-programmer 

o Eleven kan kommunikere teknisk sprog mundtligt 
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Hovedforløb 5 – trin 2 – selvvalgt produkt 

Konstrukti
on og 
tilretning 
af selvvalgt 
produkt 

Forret-
ningsid
e 

Fag-
udtryk i 
dokume-
tation, 
konstruk
tion, 
kommu-
nikation 

Afprøve 
syteknik-
ker, 
materiale
valg og 
tilskære 

Målgrup
pe og 
markeds-
føring 

Fag-
udtryk i 
dokume-
tation, 
konstruk
tion, 
kommu-
nikation 

Økonomi 
og 
budgette
r 

Sy 
produkt 

Opgave 
opstart 
en 
virksom-
hed 

Kvalitetssi
kring, 
målskema, 
modelkort
, 
operations
forløb, 
procesbes
krivelse og 
kvalitetskr
av 
og oversat 
til teknisk 
engelsk 

Fremlæ
gning 

Feed-
back 

            
Produktion
sprofil 

Iværk-
sætteri  
og 
innova-
tion 

Teknisk 
engelsk 

Produkt- 
syning 

Iværk-
sætteri  
og 
innova-
tion 

Teknisk 
engelsk 

Iværk- 
sætteri  
og 
innova-
tion 
 

Produkt 
syning og 
produkt 
profil 

Iværk- 
sætteri  
og 
innova-
tion 
 

Dokumen-
tation og 
teknisk 
engelsk 

Iværk- 
sætteri  
og 
innovati
on 
 

Produk-
tions-
profil 

4 dage 1 dage 1 dage 4 dag 1 dage 1 dag 1 dag 4 dage  1dag 5 dage 1 dag 1 dag 

 

3.0.5.1 HF 5 – Elevens arbejdstid og arbejdsformer 
Elevernes arbejdstid på skolen er 37 timer ugentlig, hvor projekterne er der samtidig indlagt 

hjemmearbejde 

Arbejdsformer varierer mellem: 

 Individuelt 

 Præsentation, kritik og modtagelse af feedback på eget arbejde fra lærer 

 

3.0.5.2 HF 5 – Evaluering 
Eleverne arbejder selvstændig med at sy selvvalgt produkt, gerne i samarbejde med deres 

praktikplads, idet det er nu de kan afprøve detaljer til eksamen 

Eleven afleveres projektopgave, som der evalueres af den enkelte faglærer 

Eleven får formativ feedback på: 

 Syet produkt 

 Dokumentation 

 Tekniks engelsk 

 Iværksætteri 
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Eleverne får en karakter efter 7 trins skalaen i hvert fag der har været impliceret, karakteren er en 

delkarakter. 

3.0.5.3 HF 5 – Ressourcer og rammer 
Undervisningsformen på hovedforløbet stiller en række krav til lokalernes indretning. Idet at 

eleverne arbejder med konstruktion, skal hver elev have plads til at kunne arbejde på store 

tilskæreborde. Samtidig skal de sy deres emner hele tiden, så symaskiner skal være let at komme 

til, kun speciale maskiner kan være acceptabel at eleven skal flytte sig til andre lokaler. 

Lokalerne skal være hensigtsmæssigt opbyggede så eleverne har hver deres individuelle 

arbejdsstation, men også så eleverne kan arbejde i grupper med fælles arbejdsbord. Eleverne 

arbejder meget på IT og især tegneprogrammer, derfor er det vigtigt at de hele tiden har et 

computerlokale til rådighed, fordi alle opgaver er tværfaglige 

 

Udstyr 

 Symaskiner 

 Bred vifte af specialemaskiner, idet vores uddannelse rummer mange specialer 

 Symaskiner og udstyr til buntmager 

 Symaskiner og udstyr til modist 

 AV-udstyr til læreroplæg og præsentation, med mulighed for lyd, billede/film visning, 

projicering af computerskærm, tablet og mobilskærm 

 Kablet internetadgang og adgang til skolens intranet, print-udstyr og servere 

 WiFi adgang til samme 

 Whiteboardtavler eller Smartboards 

 Adgang til farveprintere 

 

Lærerkvalifikationer 

På dette modul er det et helhedsorienteret læringsform, hvor der er mange fagligheder i samspil, 

så derfor kræves der brede pædagogiske og fagfaglige lærerkompetencer. Til dette projekt skal 

der bruges følgende lærer kvalifikationer: 

 

 Design, teori, udvikling og omsætning af design på Kaledo 

 Fagfaglige lærer inden for specialet konstruktion, sy, dokumentation og tilretning af opgaver 

med stor sværhedsgrad inden for beklædningsbranchen 

 Faglærer til teknisk engelsk 

 Faglærer til iværksætteri og innovation 

 Faglærer buntmager 

 Faglærer modist 
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3.0.5.4 HF 5 – Bedømmelse og læringsaktivitet 
Øvrige uddannelsesspecifikke fag (profil); produktprofil gives der karakter efter 7 trinskalaen 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: Produtkprofil produktsyning gives der karakter efter 7 

trinskalaen 

Obligatorisk uddannelse fag, dokumentation 2 og teknisk engelsk gives der efter 7- trinskalaen 

Grundlaget for karakteren er elevens præstation og faglige niveau, som det er dokumenteret 

gennem elevens opgaveløsning. Kriterierne for bedømmelse er elevens opfyldelse af målene for 

ovenstående fag i henhold til opgaven (se målene for opgaven)- 

Når der bedømmes, tages der også udgangspunkt sværhedsgraden og graden af kompleksitet af 

slutproduktet 

 

3.0.6 HF 6 – Selvvalgt produkt/projekt – 5 uger 
HF 6 – Eksamen - Trin 2 - Beklædningshåndværker(selvvalgt produkt/produkter) 5 uger 

På hovedforløb 6 er dette hovedforløb eksamen, der vil være teori i henhold til elevernes ønskede 

problemstillinger. På NEXT har alle eleverne produktionsprofil og skal derfor op i eksamen 

produktionsprofil 3 uger avanceret. Foruden disse 3 uger skal eleven vælge 3 uger valgfrie 

uddannelsesspecifikke fag, her kan eleven vælge produktsyning eller design på 2 uger og de skal 

vælge 1 uges uddannelsesspecifikke fag, hvor de kan vælge tilretning 2 eller materialekendskab 2. 

For elever buntmager vælger de buntmagerprofil 3 uger og modist vælger modistprofil 3 uger. 

Samtidig kan eleven vælge af obligatoriske uddannelsesspecifikke fag enten dokumentation 2 eller 

teknisk sprog. 

Fag der indgår i eksamen på trin 2 

Øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke fag: (profilfag) – 2 dage 

Modist og buntmager har produktionsprofil 

 Produktionsprofil 

o Eleven kan specialisere sig inden for det valgte fagområde ved at forarbejde en del af et 

produkt eller et eller flere produkter 

o Eleven kan selvstændig op sy finesser/delemner, presse og foretage presseteknik ved 

hjælp af relevante maskiner og hjælperedskaber 

o Eleven kan anvende relevante hånd- og maskine teknikker inden for valgte fagområde 

o Eleven kan skære/tilskæreteknikker inden for valgte fagområder 

o Eleven kan vælge materialer og indlægsmaterialer inden for valgte fagområde 

o Eleven kan selvstændig snitudvikle, opsy og tilrette/forme produkter i for valgte 

fagområde 
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 Modistprofil: avanceret 3 uger 

o Eleven har kendskab til dyrearter af relevans for buntmagerproduktion 

o Eleven kan identificere mønsterdele som indgår i buntmagerprodukter 

o Eleven kan foretage tilretninger på buntmagerprodukter 

o Eleven kan beregne, oplægge, rykke og galonere teoretisk 

o Eleven kan rykke eller galonere praktisk 

o Eleven kan anvende forskellige metoder, værktøjer, udstyr og maskiner ved fremstilling 

af buntmagerprodukter 

o Eleven kan beregne, sortere og oplægge hele skind 

o Eleven kan opstrække, zweke, samle og anbrage hele skind 

 

 Buntmagerprofil: avanceret 3 uger 

o Eleven har kendskab til dyrearter af relevans for buntmagerproduktion  

o Eleven kan identificere mønsterdele som indgår i buntmagerprodukter 

o Eleven kan foretage tilretninger på buntmagerprodukter 

o Eleven kan beregne, oplægge, rykke og gallonere teoretik 

o Eleven kan rykke eller gallonere praktisk 

o Eleven kan anvende forskellige metoder, værktøjer, udstyr og maskiner ved fremstilling 

af buntmagerprodukter 

o Eleven kan beregne, sortere og oplægge hele skind 

o Eleven kan opstrække, zweke, samle og anbrage hele skind 

o Eleven kan samle og fore med relevante materialer 

o Eleven kan udføre finish på buntmagerprodukter 

o Eleven kan udføre arbejdstegning og produktdokumentation i forbindelse med 

fremstilling af buntmagerprodukter 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: 

Faget dokumentation og teknisk sprog skal indgå i rapporten. Eleven arbejder med visuel 

arbejdstegning, modelkort og målskema på dansk samt operationsforløb og procesbeskrivelse på 

den detalje (til alle opsyet produkter) 

 

 Dokumentation 2: 2 dage eksamen  

o Eleven kan udarbejde procesbeskrivelse, arbejdstegning og teknisk tegning i forbindelse 

med produktdokumentation 

o Eleven kan udføre kvalitetskontrol 

o Eleven kan selvstændigt udarbejde dokumentation på produktionsprocesser 
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I teknisk sprog arbejder eleven med Visuel arbejdstegning, modelkort og målskema på engelsk til 

alle opsyet produkter, eleven kan også vælge kommunikation på engelsk 

 

 Teknisk sprog: 2 dage( 

o Eleven kan anvende de mest almindelige fagudtryk 

o Eleven kan kommunikere skriftligt ved brug af IT-programmer 

 

Valgfrie uddannelsesspecifikke fag: 3 uger alt i alt 

Eleven skal vælge 1 fag på 2 uger og på NEXT er mulighederne. 

I modelkonstruktion er målet at eleven kan dokumentere snitudvikling, mønsteroversigt med 

skema og produktionsfærdigt mønster, samt målskema til alle produkter 

 

 Modelkonstruktion 2: 2 uger  

o Eleven kan udarbejde procesbeskrivelse, arbejdstegning og teknisk tegning i forbindelse 

med produktdokumentation 

o Eleven kan udføre kvalitetskontrol 

o Eleven kan selvstændigt udarbejde dokumentation på produktionsprocesser 

o Eleven har indsigt i kvalitets- og miljøhensyn i fremstillingsforløbet 

o Eleven kan anvende almindeligt anvendte kvalitetsstyringssystemer 

o Eleven får kendskab til kvalitetsstyring og kvalitetssikring 

o Eleven kan kommunikere ved hjælp af fagterminologi og teknisk tegning 

Eller 

I produktsyning er målet eleven kan sy et produkt med stor sværhedsgrad og dokumentere 

sværhedsgraden 

 Produktsyning 2: 2 uger  

o Eleven kan specialisere sig inden for valgt fagområde ved at designe/produktudvikle, 

snitudvikle og forarbejde et eller flere produkter 

o Eleven kan opsy finesser/delemner, anvende presseteknikker ved hjælp af relevante 

maskiner og redskaber 

o Eleven kan anvende relevante hånd- eller maskinteknikker inden for det valgte 

fagområde 

o Eleven kan vælge materialer og indlægsmaterialer inden for det valgte fagområde 

o Eleven kan udføre og dokumentere materialekalkulation ressourcebevidst 

o Eleven kan snitudvikle, opsy og tilrette/forme produkter inden for det valgte 

fagområde. 

o Eleven kan foretage finish 

 

1 uge valgfrie specialefag er på NEXT mulighederne: 
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I tilretning er målet at kan eleven figuranalysere og dokumentere tilretning i ¼ størrelse 

 Tilretning 2: 1 uge  

o Eleven kan foretage tilretning 

o Elven kan tage mål og foretage figuranalyse 

o Eleven kan foretage finish 

o Eleven kan udarbejde løsningsforslag og kan forudse konsekvenser 

o Eleven kan foretage overslag på tid og pris 

Eller 

I materialekendskab er målet at eleven kan beskrive og teste de anvendte materiale, deres 

egenskaber, forædlingsmetoder og beskrive de miljømæssige, arbejdsmæssig og de økonomiske 

faktorer om valgte materiale 

 

 Materialekendskab 2:  

o Eleven kan redegøre for materialernes anvendelsesmuligheder, bestandighed og 

reaktion ved forskellige påvirkninger 

o Eleven kan foretage og dokumentere hensigtsmæssige materialevalg på baggrund af 

tekniske miljø- og arbejdsmæssige samt økonomiske faktorer 

o Eleven kan teste og anvende testmetoder på materialer 

o Eleven får kendskab til relevante forædlingsmetoder 

 

Eksamen trin 2 - Beklædningshåndværker 

Konstruktion og 
tilretning af 
selvvalgt produkt 
ELLER 
Materiale-valg og 
materialebe-
skrivelse 

Konstruktion 
og syning 

Målskema, 
Modelkort, 
operations-
beskrivelse, 
procesforløb 

Sy 
produkt/pro
dukter 

Oversættels
e af 
dokumen-
tation 

Sy og afprøve 
delemner 
Tilskæring, 
fixering mm 
Sy produkt og 
skrive 
rappaort 

Afsluttende 
uge: 
fremlægningste
knik, 
forberedelse til 
eksamen, 
eksamination 
og afslutning 

Valgfrie 
uddannelses-
specifikke fag  
Tilretning 2 
ELLER 
Materialekendskab 
2 
Bunt profil 
Modist profil 

Valgfrie 
uddannelses-
specifikke fag  
Konstruktion 
2 eller 
produktsyning 
2 
Bunt profil 
Modist profil 

Dokumen-
tation 

Produktprof
i 

Teknisk 
engelsk 

Produktsyning 
 
 
 
 
 
 
Bunt profil 
Modist profil 

Eksamen 

5 dage 5 dage 2 dage 2 dage 1 dag 5 dage 5 dage 
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3.0.6.0 HF 6 – Trin 2 eksamen 
Prøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. Bedømmelsen 

foretages af 2 skuemestre (censorer) udpeget af det faglige udvalg samt en lærer (eksaminator) 

udpeget af skolen. Skuemestrene er til stede alene under bedømmelsen af 

eksamensprojektopgaven. 

Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven.  

Skolen modtager kopi af iværksættelsespapirerne. 

For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende 

svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg for 

Beklædning kan medtages ved bedømmelsen. 

Skolen skal informere elever og praktikvirksomheder om eksamensprojekt seneste 2 måneder før 

start på sidste skoleperiode. Informationen skal afklare elev og virksomhed om kravene og 

mulighederne i forbindelse med gennemførelse af eksamensprojektet. 

Eleven skal indsende skitse til det praktisk orienterede projekt senest 1 mdr. før skolestart.  Skolen 

skal tilbagemelde godkendelse af eksamensskitsen til elev og virksomhed senest 2 uger før 

skolestart.  

Hvis eleven ikke udarbejder en eksamensskitse, stiller skolen en bunden opgave til eleven med et 

tilsvarende niveau.   

De specifikke krav til skolens informations – og høringspraksis i forbindelse med eksamen er 

beskrevet i den særlige vejledning om eksamen, trin 2 udgivet og løbende opdateret af det Faglige 

Udvalg for Beklædning.  

Indholdsmæssige krav til skitsen til eksamensprojektopgaven: 

Projektet skal mindst indeholde følgende elementer 

 Fagområder, der indgår i projektet (profilfag samt bundne og valgfrie 
uddannelsesspecifikke specialefag) 

 Praktikuddannelsens elementer 

 Beskrivelse af projektide og det planlagte produkt 

 Tidsplan og partsaftale 
 

Indholdsmæssige krav til eksamensprojektopgaven 

Eksamensprojektopgaven skal indeholde mindst 1 produkt og 1 rapport udarbejdet på dansk. Der 

stilles følgende krav til de to elementer: 
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Produktet: 

Skal indeholde opgaver fra profilfag (øvrige valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag), bundne og 

valgfrie uddannelsesspecifikke specialefag og praktikelementer 

3.0.6.1 HF 6 – Elevens arbejdstid og arbejdsformer 
Elevernes arbejdstid på skolen er 37 timer ugentlig, hvor projekterne er der samtidig indlagt 

hjemmearbejde 

Arbejdsformer varierer mellem: 

 Individuelt 

 Præsentation, kritik og modtagelse af feedback på eget arbejde fra lærer 

 

3.0.6.2 HF 6 – Evaluering 
Eleverne arbejder selvstændig med at sy et selvvalgt produkt (et samarbejde med eleven har med 

sin praktikplads) - fra ide til produkt.  

Eleven afleveres projektopgave og produkt. Eleven skal aflevere 1 rapport og 3 kopier af rapport. 

Den originale rapport er på skolen sammen med produktet og gennemgås sammen med lærer og 

2 censor. Rapporten sendes 1 uge før eksaminationen til censor, så censor kan læse rapporten 

igennem. Nr. 3 rapport læses igennem af læreren, så alle er forberedt til evaluering dagen før 

eksaminationen fortages.  

Dagen før eksaminationen: 2 censor og lærer samarbejder omkring evaluering omkring rapport 

(den originale rapport) og det syet produkt, giver én samlet formativ karakter for rapport og 

produkt. Der skal også gives karakter for rapportens layout, opstilling, papirvalg, den røde tråd 

mellem rapport og produkt. 

Eleven får formativ og sumativ feedback på: 

 Produktet  

 Projektopgave 

 

Eleverne får en karakter efter 7 trins skalaen i hvert fag der har været impliceret, karakteren er en 

delkarakter. 

3.0.6.3 HF 6 – Ressourcer og rammer 
Undervisningsformen på hovedforløbet stiller en række krav til lokalernes indretning. Idet at 

eleverne arbejder med konstruktion, skal hver elev have plads til at kunne arbejde på store 

tilskæreborde. Samtidig skal de sy deres emner hele tiden, så symaskiner skal være let at komme 

til, kun speciale maskiner kan være acceptabel at eleven skal flytte sig til andre lokaler. 

Lokalerne skal være hensigtsmæssigt opbyggede så eleverne har hver deres individuelle 
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arbejdsstation, men også så eleverne kan arbejde i grupper med fælles arbejdsbord. Eleverne 

arbejder meget på IT og især tegneprogrammer, derfor er det vigtigt at de hele tiden har et 

computerlokale til rådighed, fordi alle opgaver er tværfaglige 

 

Udstyr 

 Symaskiner, fixerpresser og dampanlæg 

 Bred vifte af specialemaskiner, idet vores uddannelse rummer mange specialer 

 Symaskiner og udstyr til buntmager 

 Symaskiner og udstyr til modist 

 AV-udstyr til læreroplæg og præsentation, med mulighed for lyd, billede/film visning, 

projicering af computerskærm, tablet og mobilskærm 

 Kablet internetadgang og adgang til skolens intranet, print-udstyr og servere 

 WiFi adgang til samme 

 Whiteboardtavler eller Smartboards 

 Adgang til farveprintere 

 

Lærerkvalifikationer 

På dette modul er det en helhedsorienteret læringsform, hvor der er mange fagligheder i samspil, 

så derfor kræves der brede pædagogiske og fagfaglige lærerkompetencer. Til dette projekt skal 

der bruges følgende lærer kvalifikationer: 

 

 Design, teori, udvikling og omsætning af design på Kaledo 

 Fagfaglige lærer inden for specialet konstruktion, sy, dokumentation og tilretning af opgaver 

med stor sværhedsgrad inden for beklædningsbranchen 

 Faglærer til teknisk engelsk 

 Faglærer buntmager 

 Faglærer modist 

 

3.0.6.4 HF 6 – Bedømmelse og læringsaktivitet 
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag: konstruktion 1, design 1, dokumentation 1 og 

produktfremstilling gives en delkarakter for hovedforløb 1.  

Grundlaget for karakteren er elevens præstation og faglige niveau, som det er dokumenteret 

gennem elevens opgaveløsning. Kriterierne for bedømmelse er elevens opfyldelse af målene for 

ovenstående fag i henhold til opgaven (se målene for opgaven). 

Når der bedømmes, tages der også udgangspunkt sværhedsgraden og graden af kompleksitet af 

slutproduktet. 
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4.0.1 Itslearning og links 
Alt undervisningsmateriale og planlægning ligger på Itslearning, en platform hvor lærer og elev kan 
kommunikere. Læreren kan evaluere og give feedback. 

 

Links:  

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Beklædningshåndværker 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179029 

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 

http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/20713/Bekl%C3%A6dningsh%C

3%A5ndv%C3%A6rker%20uddannelsesordning%20kort%2029.05.2015.pdf 

Svendeprøvevejledning:  

https://iu.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/Oktober%202015%20Sven

dproevevejledning%20Beklaedningshaandvaerker.pdf 
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