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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 

1.1 Praktiske oplysninger  
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, 

hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 

steder i Storkøbenhavn.   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 

Dette betyder:   

Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og kreativ. 

Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget 

elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for 

udvikling, partnerskaber og nye netværk. 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk og 

strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”), i alle uddannelser og på alle 

niveauer i organisationen, og rummer i øvrigt 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 praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at lærlingene 

på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær 

opgaveløsning 

Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, medindflydelse og aktiv 

inddragelse 

Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine erhvervsuddannelser og 

udvikler dem i dialog med skolens elever 

Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i relation til 

undervisningen 

Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske rammer, 

indretning, materialer og læringsfaciliteter. 



   

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- hovedforløb på NEXT har et omfang, 

der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 22.9.2014). Nedenfor i 

afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte læringselementer. 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en læringssituation:  

1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.  

2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.  

3. Der skal være en opfølgning.  

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter opfyldes for 

målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne oparbejder en lang række 

kompetencer. Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i modsætning til de ofte meget 

specifikke faglige kompetencer, eleverne skal opnå i den praktiske del af uddannelserne i virksomhederne.  

Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at planlægge eget 

arbejde  

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 

37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de udover den almindelige skemalagte 

teoretiske og praktiske undervisning får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal forberede 

sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede 

opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et skoleforløb.  

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af opgaver 

og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i hvilket omfang, der 

arbejdes i Open Learning Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver ligeledes, hvordan 

eleverne støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er med varierende lærerdækning afhængig af 

arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri undervisning anvendes ikke. Afdelingen 

udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som minimum for den styrede del af læringsaktiviteterne. 

Derudover vil det være den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, 

der er lektielæsning / projektarbejde, samt tilbud om støtte til det på skolen. 

 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT 

Uddannelse København  
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive 

”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens 

personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og 

varighed afhængig af elevens forudsætninger, men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er 

begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3). 

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT foretages en 

kompetencevurdering. Ved optagelse på alle skolens erhvervsuddannelser indgår følgende overordnede 

kriterier: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605


   

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 behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder 

specialpædagogisk støtte, 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. 

Alle elever som på starttidspunkt er over 25 år, vil blive indkaldt til kompetencevurdering på skolen. Dette 

kan foregå både via samtale og afprøvning på værksted, hvoraf tiden derfor kan variere fra ½ dags til 9 dages 

varighed. 

Den personlige uddannelsesplan, som kompetencevurderingen munder ud i, udføres i Elevplan. 

 

 

 

1.5 Eksamensregler på NEXT Uddannelse København – erhvervsuddannelserne 
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive 

”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de 

erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014). Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte 

uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete 

uddannelse (afsnit 3.0).   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 

bestemmelser:    



   

1.5.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen 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. 

1.5.2 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, informeres eleverne, ved starten af skoleperioden, om 

hvilke grundfag, der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de 

skal til eksamen i. 

Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af EUD-

hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor. 

1.5.3 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).  

  

1.5.4 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 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801). 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801


   

Eksaminator og censor er til stede under hele prøveforløbet 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, der ikke på 

forhånd er kendt af eleven. 

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

Praktiske prøver gennemføres ved, at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave, 

i et afgrænset tidsrum, i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

Projektprøver: projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt 

inden for et eller flere faglige områder. Skolen har på forhånd udpeget omfanget for den eller de studerende 

som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. tilhørende 

resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale 

bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 3 (Jf. § 3 i BEK nr. 

41, 16.01.2014 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427 om prøver og eksamen i 

grundlæggende erhvervsrettede uddannelser). Beskrivelsen nedenfor af prøve- og eksamensformer for de 

enkelte læringsaktiviteter oplyser generelt om:  

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

opgaveafleveringer  

 Anvendelse af hjælpemidler 

 Prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

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

 Bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen, og 

hvordan vægtes de enkelte elementer   

 Anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse    

1.5.5 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 fagbeskrivelsen. 

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

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte (Jf. 

Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 15.12.1993 § 8-

13 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873). Regler for hjælpemidler og andre særlige 

forhold fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873


   

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. 

1.5.6 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 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427). 

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, grundet sygdom, forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der kan 

forlange lægeerklæring. 

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

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

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

tidspunkt.  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427


   

    

1.5.7 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 kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre:  

 Eksamens/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver, fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af 

skolens kommentarer. 

Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som, inden for en uge, kan fremkomme med sine kommentarer. 

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

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. 

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver, træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges klageren 

og evt. andre berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve (omprøve) eller 

Meddelelse om, at klagen er afvist 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen, og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til 

ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

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

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

   

Bilag A: Eksamensreglement for elever  
Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og 

mundtlig eksamen. 

Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på 

alle modtagne ark også kladdepapir. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427


   

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 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

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 den tilsynsførendes tilladelse, og kun under opsyn af en 

tilsynsførende                                 

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 inden for de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden 

vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise fra eksamen. 

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

I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve 

lægeerklæring.   

I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen på et nyt 

tidspunkt. 

Eleven kan indgive en skriftlig og begrundet klage over eksamen. Klagen skal afleveres til skolen senest to 

uger efter, at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

a) Eksamensforløbet 

b) De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

c) Bedømmelse 

1.6 Overgangsordninger 
Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der er påbegyndt hovedforløbet efter 1. august 2015.  

Elever, der har gennemført og bestået grundforløbet efter ”Indgangen produktion og udvikling nr. 329 af 

11.04.2012” https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240 kan anmode om, at starte 

hovedforløbet på ny ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til industritekniker af 28. april 2015” (version 

6) https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168905 

Du skal kunne dokumentere overgangskravet mellem version 7 og 8 eller have tilsvarende kvalifikationer.  

Uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen til industritekniker findes her: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168905.dk/ 

http://www.eud.uddannelsesadministration 

  

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=141240
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168905
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168905
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168905


   

2 Undervisningen i hovedforløbet 
 

Den overordnede struktur på uddannelsen vil almindeligvis komme til at se ud som nedenstående billede. Du 

vil derfor opleve en vekselvirkning mellem skole og praktik, hvor undervisningen og praktikken supplerer 

hinanden, for at du kan videreudvikle de færdigheder, du er blevet undervist i. 

 

 

Nedenfor kan du se, hvilke fag din uddannelse er sat sammen af, og på hvilke skoleperioder de ligger.  

 

 

 

 

 

Grundforløb 

2  

20 uger 

Praktik 
Hovedforløb 

1  

10 uger 

Praktik 
Hovedforløb 

2 

 10 uger 

Praktik  

Hovedforløb 

3  

10 uger 

 

    

Praktik  

Hovedforløb 

4  

5 uger 

 Praktik  



   

2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, 

højniveaufag og påbygning 

 

 

 

Undervisningsdifferentiering vil tage udgangspunkt i dit standpunkt og behov. På grundforløbet vil der blive 

spottet talenter til hovedforløbene, hvor eleverne vil blive undervist i samme fag som eleverne på 

industritekniker maskin. Fagene, som talentsporseleverne bliver undervist i, vil have målpinde der ligger på 

et højere niveau, 

Sammen med underviserne udfyldes en kompetencematrix, der bliver udgangspunktet for den undervisning 

du vil modtage. Du skal selv, i samråd med dine undervisere udfylde matrixen ved opstart og afslutning af 

hvert skoleforløb, således undervisningen kan tilrettelægges, så den i videst muligt omfang tilpasses dine og 

klassens evner og forudsætninger. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af dine kompetencer, 

undervisningens indhold og selve faget. 

Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at dine tidligere erfaringer inddrages i opgaveløsning, eller 

der i arbejdet med et fælles projekt individuelt eller i grupper arbejdes med delemner af forskellig 

sværhedsgrad. Du kan derudover opleve differentiering på: 

Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen 

Opgavemængden og opgavetypen 

Arbejdsmetoder og hjælpemidler 

Du vil opleve at nogle elever får mere hjælp af underviserne end andre undervejs i et forløb, således at alle 

elever får størst muligt udbytte af undervisningen. Det forventes desuden, at du bidrager med det du kan i 

forhold til at løfte hele klassen. 

 



   

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 

Industriteknikeruddannelsen  
 

2.2 Praktikcenter – Indhold og praktikbedømmelse af elever i praktik  

 

Uddannelsen har en varighed på op til 4 år.  

 

Skolepraktik tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et 

adgangsgivende grundforløb ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktik tilbydes ligeledes elever, som har 

gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale. Alle elever, som søger om 

skolepraktik skal have en aktiv profil på www.praktikpladsen.dk  

 

 

Skoleaftale  

I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal der laves en skoleaftale mellem skole og 

elev om elevens fortsatte uddannelse. Skoleaftalen indeholder en plan for elevens praktikuddannelse 

(uddannelsesplan) med tilhørende skoleundervisning.  

 

 

Uddannelsesplan 

Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, herunder nye elever med 

grundforløbskompetence, elever med erhvervskompetencer fra VFU, delaftaler, kortaftaler eller elever fra 

ordinære aftaler (uforskyldt mistet aftale). Der udarbejdes en samlet uddannelsesplan for hver enkelt elev med 

progression i forhold til målene for hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal løbende justeres efterhånden 

som kompetencerne erhverves gennem enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i virksomhederne. 

Den enkelte elevs erhvervede kompetencer inddrages og danner grundlag for tilrettelæggelse af individuelle 

lærlings mål i relation til det niveau den enkelte elev har opnået.  

 

Eleverne er forpligtede til at være aktivt søgende. Det sikres ved, at eleverne har udarbejdet en kvalificeret 

ansøgning og har et opdateret CV og udviser et aktivt søgemønster.  

 

Uddannelsesplanen danner grundlag for den løbende evaluering, hvor der følges op på elevens faglige-  og 

personlige udvikling for at sikre bedst mulig udvikling i forhold til elevens læring.  

 

Uddannelsen i praktikcentret  

Uddannelsen i Praktikcentret *) er tilrettelagt ud fra praktikmålene og i forhold til den lokale uddannelsesplan 

for samtlige hovedforløb i uddannelsen. På hovedforløbene på industriteknikeruddannelsen er der 

udarbejdet en fagfordeling på de forskellige hovedforløb og praktikken i Praktikcentret tilrettelægges efter 

denne fagfordeling med forskellige forløb, som skal styrke eleven i de færdigheder, som skal tilegnes før og 

efter skoleopholdene således, at det understøtter eleven i at opnå de uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  

 

Uddannelsen i Praktikcentret skal sikre en progression i elevens uddannelse, således at uddannelsen i 

Praktikcentret styrker eleverne i at opnå en virksomhedsaftale.   

 

*praktikcentret ligger på adressen, Marielundvej 44, 2730 Herlev. 

http://www.praktikpladsen.dk/


   

 

 

Uddannelsens indhold og opbygning  

 

Skoleophold  

Der er 4 skoleophold på industriteknikeruddannelsen med 3 hovedforløb af 10 ugers varighed og sidste 

hovedforløb af 

5 ugers varighed. Eleven modtager en oversigt over alle skoleopholds placering ved indgåelsen af 

skoleaftalen til skolepraktik.  

 

 

Inden for hvert fag er der en række målpinde/praktikmål, som eleverne løbende skal evalueres på: 

 

Industriteknikeruddannelsen (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene og planlægning af 

praktikmål  
  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 

Emne    

 

   

Fag  

 

Materiale forståelse  

CAD teknik  

CAM teknik, 2D fræsning  

Konventionel spåntagende 

bearbejdning ’ 

CNC teknik, fræsning 1 

CNC teknik, drejning 1 

 

 

 

 

 

Måleteknik  

Teknisk innovation  

CAD teknik, avanceret  

CAM teknik, flersidet 

bearbejdning  

CNC teknik, fræsning 2 

CNC teknik, drejning 2 

CNC teknik, 

programmering og 

opstilling 1   

Måleteknik 

CAD teknik, 3D parter 

og 2 D tegninger  

CAM teknik, drejning 

CAM teknik, flersidet 

bearbejdning 

Automation  

 

CAD teknik 3D Parter  

CAM teknik, 3D fræsning  

CNC teknik, avanceret 

spåntagende bearbejdning  

Praktikmål  

 

 

 

 

Cad/Cam  

Maskinteknik 

Produktteknologi og produktionsteknik 

Produktions- og økonomistyring  

Informationsteknologi  

Datastyret bearbejdning  

Konventionel bearbejdning  



   

 

Bedømmelse af 

praktikmål, 

eks 

1 Praktikperiode 

Mellem GF og H1  

2. Praktikperiode 

Mellem H1 og H2  

3. Praktikperiode 

Mellem H2 og H3 

4.Praktikperiode 

Mellem H3 og H4  

Mål  

 

Beg Rut Avan  Beg Rut Avan  Beg Rut Avan  Beg Rut Avan 

            

 

 

 

 

Praktikbedømmelse  

Eleverne indkaldes med passende mellemrum til en evalueringssamtale i Praktikcentret. Samtalen 

gennemføres med afsæt i en kompetencespindsmodel (8 punkter) for hvert fagområde, hvor der er 3 

fokusområder, som er omdrejningspunktet for dialogen/samtalen med eleven: Udvikling indenfor 1) Faglige 

kompetencer, 2) Sociale kompetencer og 3) Motivation/engagement. På samtalen aftales 3 

fokuspunkter/læringsmål for den kommende periode for hver enkelt elev. På det sidste evalueringsmøde 

forud for hvert skoleophold/hovedforløb udfyldes LOGBOGEN sammen med eleven (såfremt, at faget 

anvender LOGBOG)  

 

 

Praktikopgaver i Praktikcentret 

På Industritekniker kan praktikken dels bestå af praktiske opgaver på et værksted i Praktikcentret for at 

indøve en bestemt disciplin eller bestå af deciderede opgaver for ”kunder” eller til eget brug i Praktikcentret. 

2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 

 

Ved afslutning af hver skoleperiode evalueres med virksomhed og elev. Her aftales hvad elev og virksomhed 

skal arbejde videre med inden næste skole forløb. Inden 1. Skoleforløb besøges virksomheden af en 

kontaktlærer. 

Sidste skoleperiode afsluttes med en svendeprøve bestående af en individuel prøve der vægter 75% og en 

gruppeopgave der vægter 25 %. 

Forløbet for svendeprøven kan ses i Industriens Uddannelsers svendeprøvevejledning 

 

 

 

 

 



   

3 Læringsaktiviteter i hovedforløbet 

3.1 Skoleperiode 1 (H1) 
På H1 arbejder du overordnet med et eller flere projekt. Et projekt til de konventionelle maskiner vil være et 

maskinstop. Projektet til CNC undervisningen vil være individuelle projekter hvor eleverne skal fremstille 

han og hun parter som der skal arbejdes videre med i Robot undervisningen. Eleverne vil modtage 

undervisning i skærehastigheder, materialeforståelse, tegning og programmering til CNC maskiner.  

Eleverne skal tegne og designe i Solidworks. Eleverne skal fremstille programmer til CNC maskinerne i 

Mastercam. Eleverne skal fremstille CNC drejeprogrammer i ISO eller dialog.  

Eleverne vil blive evalueret efter en kompetenceradar. 

Nedenstående er læringselementer/fag der vil blive gennemgået på H1. 

Fag Læringselement/beskrivelse af fag  UVM mål 
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 Du skal importere Solidworks filer til 

Mastercam. 

 Du skal lægge/udvælge optimale 2D 

fræsestrategier og værktøjsbaner på den 

importerede Solidworks fil i Mastercam. 

 Tegningen der importeres kan være en 

projektopgave eller enkeltmandsopgave. 

 Du skal afprøve dit program CNC maskine. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan designe enkle emner i et 

CAM-program ved hjælp af linjer og 

cirkler, samt lægge fræsebaner på. 

2. Eleven kan importere CAD-filer i et CAM-

program, og klargøre dem til 

bearbejdning 

3. Eleven kan lægge/udvælge optimale 2D-

fræsestrategier og værktøjsbaner på en 

3D part 

4. Eleven kan simulere/verificere et 

program inden CNC-kode genereres. 

5. Eleven kan i samme program arbejde 

med flere bearbejdningsplaner på en 3-

akset maskine 

6. Eleven kan træffe et korrekt valg mellem 

at generere CNC-koder med og uden 

radiuskompensering 

7. Eleven kan fremstille opstillerark til andre 

til brug i produktion, herunder med 

oplysning om størrelse på råemne, 

værktøjsdata, minimum udhæng, 

placering af nulpunkt og estimeret 

bearbejdningstid 
Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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 Du vil få udlevereret enkeltmandsopgaver 

og projekt opgaver du skal fremstille på 

CNC fræsemaskine. 

 Du skal fremstille programmet i 

Mastercam, hvor du vil få en indsigt i 

hvordan ISO, som programmeringssprog 

anvendes. 

 Du skal beregne skærehastighed, 

omdrejningstal og tilspændinger i 

Mastercam, når der lægges værktøjsbaner 

på tegning. 

 Du vil modtage læring om hvordan du 

opretter nulpunkt, opmåler værktøjer, 

overfører programmer fra computer til 

CNC fræsebænk samt hvordan du afprøver 

kørsel af emne på CNC fræsebænk. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik  

1. Eleven kan ud fra emnetegning 

planlægge og fremstille emner ved brug 

af en CNC-styret fræser 

2. Eleven kan aflæse punkter i et 3-akset 

koordinatsystem 

3. Eleven kan opstille og klargøre maskinen 

til emnefremstilling, herunder foretage 

opretning af opspændingsværktøj, 

indlæsning af program og emnenulpunkt 

samt foretage definitionsbeskrivelse, 

opmåling og justering af værktøjer 

4. Eleven kan anvende ISO som 

programmeringssprog, med og uden 

brug af radiuskompensering. 

5. Eleven kan foretage korrekt valg af 

værktøj til de givne operationer. 

Herunder udføre beregninger af 

skærehastighed, omdrejningstal, til 

spænding samt bestemme emnets 

overflade ruhed 

6. Eleven kan udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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 Du vil modtage læring om 

koordinatsystemet, ISO koder, Cyklus koder 

samt dialog programmering 

 Du vil modtage læring om NC delta som er 

det software du skal bruge til at simulere 

dine fremstillede programmer. 

 Du vil modtage læring om hvordan du 

opretter nulpunkt, opmåler værktøjer, 

overfører programmer fra computer til CNC 

drejebænk samt hvordan du afprøver kørsel 

af emne på CNC drejebænk. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan ud fra emnetegning 

planlægge og udføre fremstilling af emner 

ved brug af CNC-styrede drejebænke 

2. Eleven kan aflæse punkter i et 2-akset 

koordinatsystem 

3. Eleven kan klargøre maskinen til 

emnefremstilling, herunder udføre 

montering af opspændingsværktøj, 

indlæsning af program og emnenulpunkt 

samt foretage opmåling og justering af 

værktøjer 

4. Eleven kan med viden om indstilling af 

pinoltryk, anvende maskinens dok og 

pinol under afvikling af programmer 

5. Eleven kan anvende ISO som 

programmeringssprog, med og uden brug 

af radiuskompensering 

6. Eleven kan anvende cyklus/dialog 

programmering ved skub og slet 

bearbejdning af indvendig og udvendig 

kontur, samt foretage centerboring med 

udspåning 

7. Eleven kan udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort 

8. Eleven kan foretage fejlfinding i 

eksisterende ISO-programmer 
Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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 Du vil modtage en praksisnær 

undervisning, hvor du vil modtage læring 

omkring programmering og 

sikkerhedsregler ved Robotten. 

 Fremstillede emner fra CNC undervisning 

vil blive integreret i undervisningen med 

robotter. 

 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

 

 

1. Efter gennemført uddannelse har 

deltageren viden om industrirobotters 

opbygning, funktioner, 

bevægelsesmønstre og 

anvendelsesområder i industriel 

produktion og kan anvende denne viden 

til at assistere ved betjeningsopgaver på 

robotanlæg. 

2. Eleven har kendskab til industrirobotters 

indvirkning i produktionsprocessen 

herunder de effekter, som indførsel af 

industrirobotter har på operatørarbejdet. 

3. Eleven kan overholde gældende 

sikkerhedsregler ved arbejde på 

robotanlæg 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage en praksisnær 

undervisning, hvor du vil modtage læring 

omkring programmering og 

sikkerhedsregler ved Robotten 

 Fremstillede emner fra CNC undervisning 

vil blive integreret i undervisningen med 

robotter. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Efter gennemført uddannelse kan 

deltageren betjene en industrirobot, som 

anvendes til industriel produktion. 

2. Eleven kan korrigere robotpositioner, 

opbygge simple programmer og rette 

mindre programfejl i eksisterende 

programmer samt genstarte robotten 

korrekt efter driftsstop. 

3. På basis af viden om Arbejdstilsynets 

krav til sikring, afskærmning og 

nødstopskontakter kan deltageren 

betjene robotanlægget 

sikkerhedsmæssigt korrekt. 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du skal importere Solidworks filer til 

Mastercam. 

 Du skal lægge/udvælge optimale 2D 

fræsestrategier og værktøjsbaner på den 

importerede Solidworks fil i Mastercam. 

 Tegningen der importeres kan være en 

projektopgave eller enkeltmandsopgave. 

 Du skal afprøve dit program CNC maskine. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan importere filer fra et 2D CAD-

system til CAM-systemet, udføre 

verifikation samt rette fejlgeometri. 

Endvidere kan deltageren anvende CAM-

systemets editering muligheder (eks. trim, 

transformer, roter) til klargøring af 

emnegeometri til bearbejdning herunder 

indlægge korrekte bearbejdningsdybder 

(Z-akse). 

2. Eleven kan vælge korrekte 

bearbejdningsdata, simulere 

værktøjsbaner, postprocesseres til 

færdigt CNC-program samt overføre og 

teste programmet på en CNC 

fræsemaskine. Endelig kan deltageren 

identificere minimum radius for 

bearbejdningsværktøjer samt fastlægge 

korrekte bearbejdningsdata til den valgte 

2D geometri under hensyn til emnets 

stivhed og maskinstabilitet 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage læring igennem teoretiske 

og praktiske øvelser. Nogle øvelser vil være 

enkeltmands opgaver og andre 

projektorienteret. 

 

 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan foretage korrekt valg af 

skærende værktøjer til forskellige 

materialer 

2. Eleven har kendskab til forskellige 

ståltypers egenskaber, herunder specielt 

hårdhed og sejhed som 

bearbejdningsparametre 

3. Eleven har kendskab til 

prøvningsmetoder for stålmaterialer 

4. Eleven har kendskab til egenskaber for 

gængse metaller, komposit- og 

plastmaterialer 

5. Eleven kan ud fra 

materialespecifikationer vælge 

skæregeometrier og foretage 

værktøjsoptimering til givne 

bearbejdningsopgaver. 

 Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil få en grundlæggende læring om 

hvordan du fremstiller Parter, assemblies og 

Drawings i Solidworks. 

 Du skal fremstille tegninger i Solidworks, til 

individuelle opgaver og projekt opgaver.  

 Du vil få en grundlæggende læring om 

hvordan du kan oprette GPS symboler i 

Solidworks. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan udarbejde arbejdstegninger 

efter gældende standarder ved hjælp af 

cad-anlæg 

2. Eleven kan udvise forståelse for 

arbejdstegningers funktion som både 

internt, eksternt og internationalt teknisk 

kommunikationsværktøj 

3. Eleven kan anvende GPS symboler til 

mål- og toleranceangivelse på cad-

fremstillede arbejdstegninger 

4. Eleven kan arkivere og genfinde 

tegninger på et cad-anlæg 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage læring ved en teoretisk 

gennemgang af de forskellige discipliner der 

fremgår af UVM mål. Undervisningen vil 

være praksisnær. 

 Du vil skulle fremstille en individuel 

projektopgave som du vil blive vurderet ud 

fra. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan ud fra emnetegning 

planlægge og udføre fremstilling af emner 

til arbejdsgrad IT-7 på konventionelle 

fræsere og drejebænke. 

2. Eleven kan udføre langs-, plan- og 

konusdrejning samt udboring, stik, 

gevindskæring, boring, rivning og 

roulettering på drejebænk. Eleven kan 

desuden udføre de til opgaven 

nødvendige matematiske beregninger. 

3. Eleven kan udføre indvendig 

bearbejdning, herunder uddrejning, 

gevindskæring, stik og frigang. 

4. Eleven kan udføre plan-, spor-, og 

faconfræsning på fræsemaskine. Eleven 

kan desuden udføre de til opgaven 

nødvendige matematiske beregninger. 

5. Eleven har kendskab til traditionelle 

hjælpe, støtte og- bearbejdnings 

værktøjer for konventionel fremstilling, 

herunder rundbord, deleapparat, 

brillestøtte og langdorn. 

6. Eleven kan udarbejde 

dokumentationsmateriale for givne 

arbejdsopgaver. 

7. Eleven kan bestemme emnegeometri 

efter anvisning fra relevante standarder, 

herunder lejepasning, feder/not pasning, 

frigangsstandarder m.fl. 
Lektioner: 64 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage læring i hvordan du betjener 

3D koordinat målemaskinen. 

 Du skal prøve at kalibrere referencekugle 

og stjerne taster.  

 Du skal lave en målerapport på enkelte 

vigtige mål på dit fremstillede projekt. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

   

1. Eleven kan selvstændigt 
opsætte emner korrekt i fikstur 
i 3D-koordinat målemaskine 
samt udføre kalibrering af 
referencekugle og 
stjernetaster 

2. Endvidere kan deltageren 
med udgangspunkt i givne 3D 
stp- eller sat-filer samt 
tilhørende GPS-tegning 
opbygge simple 
måleprogrammer til opmåling 
af emner i 3D 
koordinatmålemaskine 

 

  

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

 

 

 



   

 

 

3.2 Skoleperiode 2 (H2) 
 

På H2 arbejder du overordnet med et projekt der vil være et krydsplan, dåseknuser, frugtpresser, et maritimt 

relateret projekt eller andet tilsvarende projekt. Eleverne vil blive testet med enkeltmandsprøve på en CNC 

drejebænk. Skolepraktikelever skal til assistent prøven på dette forløb. Assistent prøven vil være den samme 

som enkeltmandsprøverne. 

Eleverne vil blive evalueret efter en kompetenceradar. 

På H2 vil eleverne ikke komme til at arbejde på konventionelle maskiner. Eleverne skal kun arbejde på CNC 

maskiner. CNC undervisningen vil være individuelle projekter og fælles projekter. Eleverne vil modtage 

undervisning i skærehastigheder, materialeforståelse, tegning og programmering til CNC maskiner.  

Eleverne skal tegne og designe i Solidworks. Eleverne skal fremstille programmer til CNC maskinerne i 

Mastercam. Eleverne skal fremstille CNC drejeprogrammer i ISO eller dialog.  
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Du vil modtage undervisning i koordinatsystemet, 

emnenulpunkt, opmåling af værktøjer og 

programmering. Undervisningen vil være 

praksisnær og en stor del af undervisningen vil 

foregå ved CNC fræsemaskinerne. 

Faget vil indgå i de individuelle og fælles projekter 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan fremstille komplekse emner ved 

brug af CNC-styrede fræsemaskiner 

2. Eleven kan aflæse punkter i et 3-akset 

koordinatsystem, samt beregne ukendte 

punkter ved hjælp af trigonometri 

3. Eleven kan anvende flere emnenulpunkter, 

herunder både styringens nulpunkter og en 

eller flere programmerede 

nulpunktsforskydninger 

4. Eleven kan instruere andre i brug af ISO som 

programmeringssprog 

5. Eleven kan anvende alle maskinens 

bearbejdningscyklusser til 

programmeringsopgaver på 3-akset CNC-

fræser, under hensyntagen til GPS 

6. Eleven kan udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort 

7. Eleven kan optimere fremstillingsprocesser 

på CNC-maskinen under hensyntagen til 

emnestyktal samt valg af 

opspændingsmetode, værktøj og 

programmering 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 



   

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i koordinatsystemet, 

emnenulpunkt, opmåling af værktøjer og 

programmering. Undervisningen vil være 

praksisnær og en stor del af undervisningen vil 

foregå ved CNC drejemaskinerne. 

Faget vil indgå i de individuelle og fælles projekter 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan fremstille komplekse emner ved 

brug af CNC-styrede drejebænke med 

integreret C-akse 

2. Eleven kan aflæse punkter i et 2-akset 

koordinatsystem, samt beregne ukendte 

punkter ved hjælp af trigonometri 

3. Eleven kan instruere andre i opstilling og 

klargøring af maskinen, herunder montering 

af opspændingsværktøj, indlæsning af 

program og emnenulpunkt samt definition, 

opmåling og justering af værktøjer 

4. Eleven kan anvende ISO-programmering 

samt alle maskinens bearbejdningscyklusser 

til programmeringsopgaver, hvori der indgår 

horisontale og vertikale bore- og 

fræseoperationer, under hensyntagen til GPS 

5. Eleven kan udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort 

6. Eleven kan selvstændigt optimere 

fremstillingsforløb på CNC-maskinen ved 

hensigtsmæssig programmering og valg af 

opspænding og værktøj 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i koordinatsystemet, 

emnenulpunkt, opmåling af værktøjer og 

programmering. Undervisningen vil være 

praksisnær og en stor del af undervisningen vil 

foregå ved CNC fræsemaskinerne. 

Faget vil indgå i de individuelle og fælles projekter 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan selvstændigt fremstille komplekse 

emner ved brug af CNC-styrede maskiner 

2. Eleven kan selvstændigt optimere hele CNC-

processen og verificere bearbejdningen inden 

afvikling. Der inddrages nyeste software som 

hjælpemiddel 

3. Eleven kan selvstændigt konstruere og 

fremstille opspændingsfikstur til bearbejdning 

ved flerstyksproduktion og til emner med 

vanskelig geometri 

4. Eleven kan udarbejde teknisk 

produktionsdokumentation 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i Mastercam drejning. 

Du skal lægge værktøjsbaner på den importerede fil. 

Der vil indgå skrub og slet bearbejdning af emne, 

samt C akse bearbejdning. Faget vil indgå i de 

individuelle og fælles projekter. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan ved brug af linjer, cirkler og 

punkter konstruere emnegeometri i CAM-

systemet samt anvende CAM-systemets 

editeringsmuligheder (trim, transformer, roter) 

til at justere konstruerede emnegeometrier til 

CNC drejebænk. 

2. Endvidere kan deltageren efterfølgende 

generere værktøjsbaner til CNC drejning og 

c-akse bearbejdning, simulere CNC 

bearbejdning på PC og postprocesse til 

færdigt CNC-program 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i Mastercam fræsning. 

Du skal lægge værktøjsbaner på den importerede fil. 

Du vil blive undervist i at bruge de korrekte 

bearbejdningsmønstre såsom kontur, lomme samt 

enkelte 3D mønstre. Faget vil indgå i de individuelle 

og fælles projekter. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan importere 3D CAD-konstruktioner 

(partsfiler) til CAM-system 

2. Endvidere kan deltageren ud fra max 3 valgte 

akser vælge korrekte bearbejdningsmønstre 

(værktøjsbaner) samt bearbejdningsdata 

samt fremstille og afprøve enkle 3D 

volumenmodeller på en CNC maskine. 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få gennemgået innovationstrappen. 

1. Problem og behov – vælg autentisk 

2. Opgaven stilles – vær præcis 

3. Observation – bliv klogere 

4. Forslag til løsninger/Brainstorm – vær vild/ 

out of the box. 

5. Udvælgelse/screening – vælg ud. 

6. Modeller/ prototyping – Find fælles billede. 

7. Udførelse og implementering – gør det! 

 

Du vil blive stillet en opgave hvor du i samarbejde 

med klassekammerater skal udvikle en prototype til 

løsning af et problem i det åbne værksted eller i et 

klasselokale. Problemet bliver til en opgave der skal 

arbejdes videre med i teorilokale og værksted. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 75% teori og 

25% praktik 

 

1. Eleven kan foretage idégenerering og 

idéudvælgelse, der bygger på kendte eller 

helt nye ideer. 

2. Eleven kan udføre en omverdens analyse, 

samt planlægge og udvælge rentable 

indsatsområder. 

3. Eleven kan foretage en detaljeret 

planlægning og gennemførsel af 

innovationsprocessen, udvikle prototyper og 

formidle innovative ideer 

4. Eleven opnår indgående kendskab til 

innovationsprocessen i relation til at udvikle 

nye serviceydelser, forbedre eller opfinde helt 

nye tekniske løsninger selvstændigt eller i 

samarbejde med andre 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal i Solidworks tegne opgaver og projekter 

som du skal arbejde videre med i Mastercam og på 

bearbejdningsmaskiner. 

Du vil modtage undervisning i hvordan Solidworks 

er opbygget. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan oprette en assembly, og derefter 

samle (mate) flere parter til et færdigt produkt 

2. Eleven kan ved hjælp af GPS (datums) låse 

parterne sammen i en assembly i forhold til 

en funktion med over 10 parter 

3. Eleven kan simulere en given bevægelse 

samt sætte parter til at bevæge sige 

indbyrdes i forhold til hinanden 

4. Eleven kan importere standardkomponenter 

fra toolbox til assembly 

5. Eleven kan konstruere emner med 

dobbeltkrumme overflader og andre 

komplekse geometrier 

6. Eleven kan målsætte tegninger med 

relevante GPS-symboler (planhed, rundhed, 

parallelitet, position osv.), herunder oprette 

datumsystemer og TED målsætning 

7. Eleven kan instruere andre i opbygning og 

anvendelse af en assembly 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil igennem praktiske øvelser opnå de skrevne 

UVM mål for dette fag. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan foretage målinger med 

skydelære, samt to- og trepunktsmålere 

2. Eleven har kendskab til måleusikkerhed 

3. Eleven kan udføre udregninger i forhold til 

temperaturudvidelse i forskellige relevante 

materialer 

4. Eleven kan bruge formler til udregning af 

rumfang og vægt 

5. Eleven kan bruge IT til at finde oplysninger 

om vægtfylde og udvidelseskoefficient 

6. Eleven kan anvende ISO tolerancesystemet, 

herunder foretage beregning af overlap og 

spillerum 

7. Eleven kan udføre kalibrering af skydelære 

og mikrometerskruer 

8. Eleven kan anvende måleklodser som 

kontrolværktøj og til kalibrering af 

måleinstrumenter 

9. Eleven kan gøre rede for brugen af 

sporingssystemer til måleværktøj Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få gennemgået teori i flersidet bearbejdning 

der i praksis vil blive programmeret i Mastercam og 

afprøvet på en CNC maskine med 5 akser.  

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

  

1. Eleven kan selvstændigt vælge og bruge 

faste og definerede værktøjsplaner i 

forbindelse med flersidet bearbejdning på en 

5-akset fræsemaskine 

2. Eleven kan selvstændigt vælge faste og 

definerede værktøjsplaner i forbindelse med 

flersidet bearbejdning på en 5-akset 

fræsemaskine 

3. Eleven kan med viden om 2D/3D 

bearbejdning selvstændigt anvende disse til 

valg af strategier i forbindelse med flersidet 

bearbejdning 

4. Eleven kan selvstændigt ændre 

bearbejdningsrækkefølgen, for optimering af 

processen 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive undervist i dynamisk fræsning hvor 

programmeringen vil foregå i Mastercam. 

Du vil blive undervist i bearbejdningsdata til hvad 

højhastighedsbearbejdning er og hvordan en 

højhastighastighedsbearbejdning foregår i praksis. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

1. Deltageren kan, på baggrund af det 

opnåede kendskab til teknologien, 

vurdere mulighederne for udbredelse og 

anvendelse af højhastighedsbearbejdning 

2. Deltageren kan, under hensyntagen til 

højhastigheds bearbejdnings 

teknologiens særlige krav til 

bearbejdningsmaskiner, 

bearbejdningsdata, spåntagende 

værktøjer, cam systemer og materialer, 

fremstille og afprøve enkle 3D 

volumenmodeller på en højhastigheds-

bearbejdningsmaskine. 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

3.3 Skoleperiode 3 (H3) 
På H3 arbejder du overordnet med et projekt der kan være en motor, et maritimt relateret projekt eller andet 

tilsvarende projekt. På H3 vil eleverne ikke komme til at arbejde på konventionelle maskiner. Eleverne skal 

kun arbejde på CNC maskiner. CNC undervisningen vil være individuelle projekter og fælles projekter. 

Eleverne vil modtage undervisning i skærehastigheder, materialeforståelse, tegning og programmering til 

CNC maskiner.  

Eleverne skal tegne og designe i Solidworks. Eleverne skal fremstille programmer til CNC maskinerne i 

Mastercam. Eleverne skal fremstille CNC drejeprogrammer i ISO eller dialog.  

Eleverne skal gennemgå en enkeltmandsprøve på en CNC fræser. Eleverne vil blive vurderet ud fra en 

kompetenceradar. 
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Du vil blive undervist på en Zeiss Duramax 3D 

målemaskine. 

Du vil programmere i tilhørende software til Zeiss 

Duramax 3D målemaskinen. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan selvstændigt oprette emner 

korrekt i fikstur i 3D koordinat målemaskine, 

samt udføre kalibrering af måleprobe med 

brug af referencekugle 

2. Eleven kan, med kendskab til on- og offline 

programmering, opbygge simple 

måleprogrammer til opmåling af emner i 3D 

koordinat målemaskine 

3. Eleven kan, på basis af 3D filer (eks. STP, 

IGES, SAT), samt tilhørende GPS tegninger, 

opbygge måleprogrammer 

4. Eleven kan, på basis af kundespecifikationer 

og i overensstemmelse med emnetegningens 

geometriske produkt specifikation (GPS), 

udarbejde måleprogrammer og 

målerapporter. 

5. Eleven kan optimere måleprocessen, med 

særlig fokus på måletiden, uden at det 

påvirker måleresultatet. 

6. Eleven kan eksportere måledata til videre 

behandling i andre programmer (regneark 

eller statistikprogrammer). 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal i Solidworks tegne opgaver og projekter 

som du skal arbejde videre med i Mastercam og på 

bearbejdningsmaskiner. 

Du vil modtage undervisning i hvordan Solidworks 

er opbygget. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan selvstændigt konstruere nye 

planer til fremstilling af komplekse emner. 

2. Eleven kan tilpasse/oprette sit eget 2D 

tegnepapir (sheet) - ændring af 

tegningshoved osv. 

3. Eleven kan bruge de forskellige former for 

målsætning - kæde-, diameter-, længde- osv. 

så dette er mest hensigtsmæssigt i forhold til 

emnets funktion. 

4. Eleven kan anvende snit i en 2D tegning 

5. Eleven kan anvende forskellige former for 

tolerancer i 2D tegningen 

6. Eleven kan instruere andre i opbygningen af 

en 2D tegningsfil. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i Mastercam drejning. 

Du skal lægge værktøjsbaner på den importerede fil. 

Der vil indgå skrub og slet bearbejdning af emne, 

samt C akse bearbejdning. Faget vil indgå i de 

individuelle og fælles projekter. 

Du vil efter undervisning være i stand til at simulere 

og afprøve CNC drejeprogram på en CNC 

drejebænk. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan importere 2- og 3D CAD-filer og 

klargøre disse til bearbejdning, så emnets 

position ligger korrekt i forhold til opstilling og 

bearbejdning 

2. Eleven kan ved brug af linjer, cirkler og 

punkter konstruere emnegeometri i CAM-

systemet samt anvende CAM-systemets 

editeringsmuligheder (trim, transformer, roter) 

til at justere konstruerede emnegeometrier til 

CNC drejebænk 

3. Eleven kan vælge korrekt postprocessor 

4. Eleven kan oprette definitioner af klo, 

råemne, og pinoldok 

5. Eleven kan udføre ind- og udvendig skrub- og 

slet bearbejdning, udvendig sporstik samt 

afstik. Herudover kan eleven anvende 

centerboring med spånbrydning og 

udspåning, samt udføre ind- og udvendig 

gevinddrejning 

6. Eleven kan udvælge og anvende de for 

opgaven bedst egnede strategier til opgaven 

7. Eleven kan simulere bearbejdningen via 2d 

værktøjsbanekontrol 3d simulering, herunder 

generere snitbilleder af emnegeometri for 

verificering af sikker bearbejdning 

8. Eleven kan justere ind- og udløbsvektorer til 

styring af sikkerhedsafstand og 

tilbagetrækning af værktøj samt for 

optimering af bearbejdningstid 

9. Eleven kan ændre 

bearbejdningsrækkefølgen, for optimering af 

processen 

10. Eleven kan generere et CNC-program, 

verificere korrekthed af program ift. den 

valgte maskine og overføre dette til CNC-

drejebænk 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få gennemgået teori i flersidet bearbejdning 

der i praksis vil blive programmeret i Mastercam og 

afprøvet på en CNC maskine med 5 akser.  

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

1. Eleven kan med viden om 2D/3D 

bearbejdning anvende disse til valg af 

strategier i forbindelse med flersidet 

bearbejdning 

2. Eleven kan ændre 

bearbejdningsrækkefølgen, for optimering af 

processen 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få en grundlæggende undervisning i hvordan 

der programmeres på PLC. 

Du vil i praksis komme til at programmere og 

opstille en robot, fastlægge bevægelsesmetoder, 

fastlægge bevægelsessystematik og begrænsninger. 

Emner der skal bevæges af robotten vil være emner 

fremstillet på en CNC bearbejdningsmaskine. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan med viden om robottens 

grundlæggende funktioner, anvendelse og 

bevægelsesmønster og ved hjælp af 

håndterminal, opbygge enkle programmer og 

afprøve dem på robotten 

2. Eleven har kendskab til 3-aksede 

koordinatsystemer samt betydningen af disse 

i tilknytning til robotter, herunder 

værktøjsnulpunkt 

3. Eleven kan ved hjælp af simuleringssoftware, 

afprøve robotters forskellige 

bevægelsesmetoder og herigennem 

fastlægge bevægelsessystematik og 

begrænsninger 

4. Eleven kan udarbejde cyklusanimation i et 

simuleringsprogram, hvor robottens 

bevægelser kan analyseres mht. hastigheder, 

arbejdsrum og cyklustider. 

5. Eleven kan beskrive funktionskrav til et 

robotanlæg indeholdende perifert udstyr, fx 

slibemaskine, fræse- eller borestation, til 

spåntagende bearbejdning 

6. Eleven kan fremstille PLC-programmer til 

styring af både robot og perifert udstyr. (inkl. 

robottens egen PLC). 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive undervist på en Zeiss Duramax 3D 

målemaskine. 

Du vil programmere i tilhørende software til Zeiss 

Duramax 3D målemaskinen. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan ved hjælp af digitalt måleudstyr 

og 3D måleudstyr udføre systematisk kontrol 

af dimensions- og geometritolerancer 

2. Eleven kan lagre og analysere måleresultater 

ved hjælp af elektronisk dataopsamling 

3. Eleven kan vurdere indhentede 

måleresultater og foretage de fornødne 

korrigerende ændringer eller justeringer i 

produktionsprocessen 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få gennemgået undervisning i at opstille og 

indkøre nye programmer på CNC fræsemaskine 

med 5 akser, programmere 5-sidet bearbejdning i 

Mastercam og afvikle givet simultanfræseprogram 

samt opspænde værktøj korrekt under hensyntagen 

til pladsbegrænsninger. 

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

1. Eleven kan udføre flerakset fræsning på et 

bearbejdningscenter 

2. Eleven kan udlægge flere nulpunkter på et 

emne 

3. Eleven kan tilrettelægge bearbejdning på 

flerakset fræse maskine med optimal 

rækkefølge. 

4. Eleven kender sammenhængen mellem x, y, 

z og a, b og c akserne. 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få undervisning i eksempler på vanskelige 

materialer og prøve i praksis at vælge de rigtige 

værktøjer, vælge de rigtige bearbejdningsstrategier 

og parametre for bearbejdning af valgte emner. 

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

 

1. Eleven får kendskab til, og kan redegøre for 

egenskaber der påvirker materialers 

bearbejdelighed (hårdhed, sejhed, struktur), 

og derigennem vælge optimale 

bearbejdningsparametre for materialet 

2. Eleven får kendskab til, og kan redegøre for 

materialespecifikke udfordringer for vanskeligt 

bearbejdelige materialer (titanium, 

nikkellegeringer, højtlegerede ståltyper, 

kompositter o.a.) samt deres indflydelse på 

bearbejdningsparametre. 

3. Eleven kan til en CNC-styret fræsemaskine 

vælge værktøjer, bearbejdningsstrategier og -

parametre for bearbejdning af emner i 

vanskelige materialer under hensyntagen til 

cyklustider, standtider, overflade- og 

tolerancekrav. 

4. Eleven kan anvende metoder til optimering af 

bearbejdningsprocessen på en CNC-styret 

fræsemaskine, f.eks. vibrationsanalyse, 

softwareoptimering af CNC-kode (konstant 

spånvolumen, samt minimering af luftspån 

mv.), såvel for gængse som for vanskeligt 

bearbejdelige materialer. 

5. Eleven får kendskab til, og kan redegøre for 

metoder der sikrer overholdelse af overflade- 

og tolerancekrav til emner (valg af værktøjer 

og fiksturer, kontrolmåling med probe på 

maskinen o.a.), såvel for gængse som for 

vanskeligt bearbejdelige materialer 
Lektioner: 64 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive stillet en opgave hvor du i samarbejde 

med klassekammerater skal udvikle en prototype til 

løsning af et problem i det åbne værksted eller i et 

klasselokale.  

 

Du skal i samarbejde med dine klassekammerater 

vurdere materialer og produktionsformer ud fra 

økonomiske og miljømæssige betragtninger, samt 

opstille og bruge bedømmelseskriterier til valg af 

forskellige designs. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

1. Eleven kan manuelt eller ved anvendelse af 

IT-baseret designværktøj udarbejde en 

funktionsmodel (prototype) ud fra givne 

specifikationer 

2. Eleven kan vurdere materialer og 

produktionsformer ud fra økonomiske og 

miljømæssige betragtninger, samt opstille og 

bruge bedømmelseskriterier til valg af 

forskellige designs. 

3. Eleven kan ud fra valgt design fremstille 

emnet i sin endelige udformning 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

  



   

3.4 Skoleperiode 4 (H4) 
 
Nedenstående tekst er taget fra en vejledning udarbejdet af industriens uddannelser: 
 
Ved den afsluttende prøve, tages der udgangspunkt i den opgave det faglige udvalg stiller. Prøven 
indeholder to dele. En individuel opgave og en gruppeopgave. Den individuelle opgave, som også 
omfatter de dele eleven producere i gruppeopgaven, vægter 75 %. Gruppeopgaven vægter 25 %. 
Prøven bedømmes ud fra en faglig helheldsvurdering af projektet, projektrapporten samt elevens 
mundtlige redegørelse for fremstillingsforløbet. Den individuelle fremstillingsopgave omfatter dels 
de individuelle dreje- og fræseopgaver og desuden alle de ”produkter”, som eleven har bidraget 
med til projektopgaven. Med produkter menes: 

 Det samlede fix tur. 

 De fremstillede emner. 

 Alle konstruktionsskitser, 

 Tegninger, 

 Opstillerkort, 

 Operationsbeskrivelser, 

 Programmer, 

 Værktøjs- og magasinlister, 

 Skæredatakort, 

 Målekort, 

 Eventuelle hjælpeværktøjer, 

 Den projektorienterede prøve bedømmes ud fra: 

 En faglig helheldsvurdering af projektet, 

 Projektrapporten 

 Den mundtlige redegørelse for fremstillingsforløbet. 

 Den individuelle fremstillingsopgave bedømmes ud fra: 

 Målfasthed 

 Funktionalitet 

 Kvaliteten af de fremstillede dele 
 
Prøverne 
Som industritekniker-maskin udfører man som hoved opgave en projektprøve på 8 dage, og en 
individuel prøve af 3 dags varighed. 
 
Projektprøven 8 dage 
Inden prøven igangsættes, inddeles holdet i grupper på 2–4 personer. 
Gruppedannelsen foretages ved lodtrækning. Når grupperne er sammensat udleveres én 
opgavebeskrivelse pr. gruppe. Gruppens medlemmer skal løse opgaven i fællesskab. Opgaven vil 
altid gå ud på at få produceret ét eller flere emner. Fremstillingen af emnerne er naturligvis et 
vigtigt element i svendeprøven, men der fokuseres også på hvordan gruppen har løst opgaven. 
Under prøvens udførelse skal I tage stilling til mange aspekter. Eksempelvis er emnets endelige 
udformning og tolerancesætningen af emnet noget gruppen selv tager stilling til og redegør for 
under eksaminationen. Med til opgavens løsning hører derfor også at gruppen afleverer en rapport 
med bl.a., arbejdsfordeling og en beskrivelse tekniske dokumentationer af processen. 
 
 
 
 
 
 



   

Rapporten 
Rapporten skal som minimum indeholde: 
• Projektplan med arbejdsfordeling. 
• Planlagt maskinbelastning. 
• Produktskitser, tegninger, materialelister og anden relevant dokumentation 
• CNC-programmer, hvis sådanne er udført 
• Kortfattet personlig beskrivelse af prøveforløbet fra hvert gruppemedlem 
Projektrapportens omfang må ikke overstige 30 A4 sider 
 
Den individuelle prøve 3 dage 
Den individuelle prøve er baseret på 1 dag til planlægning, programmering, fremstilling af 
dokumentation i form af operationsbeskrivelser, udarbejdelse 
Af måleskema, samt beregning af pasninger. 
Derefter 1 dag til CNC drejning og 1 dag CNC fræsning 
Opgaverne vælges ved lodtrækning. 
Hvis det ønskes1, kan der efter samråd med eksaminator, udleveres individuelle prøver til 
henholdsvis drejning og fræsning der i givet fald skal udføres på konventionelle værktøjsmaskiner 
 
Bedømmelsen: 
Gruppen vil ved bedømmelsen af projektprøven møde en eksaminator (lærer) og to censorer 
(skuemestre), der sammen står for bedømmelsen af prøven. 
Eksaminationen (besigtigelsen, samtalen og bedømmelsen) vil blive gennemført samlet for alle 
gruppens medlemmer. 
Eksaminationen påbegyndes altid med, at hvert gruppemedlem fremlægger projektet. 
Det er vigtigt, at gruppen har gjort sig klart hvem der redegør for hvad og i hvilken rækkefølge, de 
enkelte gruppemedlemmers fremlæggelse skal foregå. 
Under bedømmelsesprocessen stiller eksaminatoren (læreren) spørgsmål til de enkelte 
gruppemedlemmer om rapporten, emnet og processen, mens censorerne (skuemestrene) stiller 
supplerende spørgsmål undervejs. 
Efter eksaminationen voterer eksaminatoren og censorerne sig frem til en karakter for hvert 
gruppemedlem. 
Der bedømmes på teknisk-faglige kvalifikationer og på de almenfaglige og personlige 
kvalifikationer, der har været nødvendige for hensigtsmæssig løsning af opgaven. 
Den individuelle opgave bedømmes primært efter objektivt målbare kriterier som mål og tolerance 
overholdelse, overflader m.v. 
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Dette fag vil indgå i projektprøven. 

1. Eleven kan selvstændigt konstruere simple 

3D parter ved hjælp af funktioner i et CAD-

system (eks. Extrude og Extrude-cut samt 

rundinger og rejfninger) 

2. Tilpasse og redigere solider (mål på 

sketch/extrudering) 

3. Eleven kan selvstændigt vurdere hvornår det 

er mest hensigtsmæssigt at bruge 

funktionerne Revolve og Revolve-cut til 

fremstilling af symmetriske elementer 

4. Eleven kan udnytte funktionen Add Relation 

til at forkorte processen i emnekonstruktion 

5. Eleven kan bruge hole wizard til konstruktion 

af færdige huller efter DS - eks. gevindhuller, 

huller med undersænkning osv. 

6. Eleven kan gemme filerne i forskellige 

formater (STP, IGES, DXF osv.), for at kunne 

anvende dem i andre programmer såsom 

CAM eller måletekniske programmer 

7. Eleven kan instruere andre i opbygningen af 

en part 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Dette fag vil indgå i projektprøven 

1. Eleven kan selvstændigt importere CAD-filer 

og klargøre disse til bearbejdning, herunder 

arbejde med forskellige lag og overfladetyper 

(solid og surface) 

2. Eleven kan selvstændigt fremstille udvendige 

og indvendige pasninger i henhold til 

pasningsgrad IT8 

3. Eleven kan lægge/udvælge optimale 3D-

fræsestrategier og værktøjsbaner på 3D 

parter 

4. Eleven kan vurdere, hvornår det er optimalt at 

bruge 2D/3D strategier, samt kombinere 

disse 

5. Eleven kan vurdere step over for en given 

overflade ruhed på en dobbeltkrum overflade 

6. Eleven kan finde optimeringsmuligheder i et 

2D/3D CAM-program 

7. Eleven kan anvende flere emnenulpunkter for 

at effektivisere arbejdsprocesser, både ved 

enkeltstyks- og masseproduktion 

8. Eleven kan redegøre for muligheder inden for 

afvikling/overførsel af CNC-koder (eks. 

tape/memory) 

9. Eleven kan redegøre for anvendelse af 

absolut og inkrementel programmering 
Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Dette fag vil indgå i projektprøven 

1. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale vælge optimale 

opspændingsmetoder 

2. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale vælge optimale 

bearbejdningsstrategier 

3. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale vælge optimale skæredata 

4. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale redegøre for eventuelle 

produktivitetsoptimeringsmuligheder 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Se tekst fra vejledning til afsluttende prøve for 

industritekniker.  

1. Afsluttende prøve industritekniker 

Lektioner: 80 klokketimer 

 

 

 

  



   

4 Læringsaktiviteter i hovedforløbet for talentspor. 

4.1 Skoleperiode 1 (H1) Talentspor. 
På H1 arbejder du overordnet med et eller flere projekt. Et projekt til de konventionelle maskiner vil være et 

maskinstop. Projektet til CNC undervisningen vil være individuelle projekter hvor eleverne skal fremstille 

han og hun parter som der skal arbejdes videre med i Robot undervisningen. Eleverne vil modtage 

undervisning i skærehastigheder, materialeforståelse, tegning og programmering til CNC maskiner.  

Eleverne skal tegne og designe i Solidworks. Eleverne skal fremstille programmer til CNC maskinerne i 

Mastercam. Eleverne skal fremstille CNC drejeprogrammer i ISO eller dialog.  

Eleverne vil blive evalueret efter en kompetenceradar. 

Nedenstående er læringselementer/fag der vil blive gennemgået på H1. 
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 Du skal importere Solidworks filer til 

Mastercam. 

 Du skal  lægge/udvælge optimale 2D 

fræsestrategier og værktøjsbaner på den 

importerede Solidworks fil i Mastercam. 

 Tegningen der importeres kan være en 

projektopgave eller enkeltmandsopgave. 

 Du skal afprøve dit program CNC maskine. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

2. Eleven kan selvstændigt importere filer fra et 

2D CAD-system til CAM-systemet, udføre 

verifikation samt rette fejlgeometri 

3. Eleven kan selvstændigt anvende CAM-

systemets editeringsmuligheder (eks. trim, 

transformer, roter) til klargøring af 

emnegeometri til bearbejdning herunder 

indlægge korrekte bearbejdningsdybder 

4. Eleven kan selvstændigt udvælge optimale 

2D-fræsestrategier og værktøjsbaner på en 

3D part samt redegøre og dokumentere for 

de valgte strategier 

5. Eleven kan selvstændigt simulere/verificere 

et program inden CNC-koder genereres 

6. Eleven kan selvstændigt vælge korrekte 

bearbejdningsdata, simulere værktøjsbaner, 

postprocesse til færdigt CNC-program samt 

overføre og teste programmet på en CNC 

fræsemaskine 

7. Endelig kan eleven identificere minimum 

radius for bearbejdningsværktøjer samt 

fastlægge korrekte bearbejdningsdata til den 

valgte 2D geometri under hensyn til emnets 

stivhed og maskinstabilitet 
Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau ekspert. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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 Du vil få udlevereret enkeltmandsopgaver 

og projekt opgaver du skal fremstille på 

CNC fræsemaskine. 

 Du skal fremstille programmet i 

Mastercam, hvor du vil få en indsigt i 

hvordan ISO, som programmeringssprog 

anvendes. 

 Du skal beregne skærehastighed, 

omdrejningstal og tilspændinger i 

Mastercam, når der lægges værktøjsbaner 

på tegning. 

 Du vil modtage læring om hvordan du 

opretter nulpunkt, opmåler værktøjer, 

overfører programmer fra computer til 

CNC fræsebænk samt hvordan du afprøver 

kørsel af emne på CNC fræsebænk. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik  

1. Eleven kan selvstændigt og ud fra 

emnetegning planlægge og fremstille emner 

ved brug af en CNC-styret fræser 

2. Eleven kan selvstændigt aflæse og beregne 

talpar og punkter i et 3-akset 

koordinatsystem. Herunder beregne ukendte 

punkter ved hjælp af trigonometri, samt med 

anvendelse af hjælpemidler 

3. Eleven kan selvstændigt opstille og klargøre 

maskinen til emnefremstilling, herunder 

foretage opretning af opspændingsværktøj, 

indlæsning af program og emnenulpunkt 

samt foretage definitionsbeskrivelse, 

opmåling og justering af værktøjer 

4. Eleven kan selvstændigt anvende ISO som 

programmeringssprog, med og uden brug af 

radiuskompensering 

5. Eleven kan selvstændigt anvende 

cyklus/dialog programmering samt udføre 

planfræsning, udvendig kontur og 

lommefræsning samt skrub- og slet 

bearbejdning 

6. Eleven kan foretage korrekt valg af værktøj til 

de givne operationer. Herunder udføre 

beregninger af skærehastighed, 

omdrejningstal, til spænding samt bestemme 

emnets overflade ruhed 

7. Eleven kan udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort. Eleven kan optimere 

bearbejdningsrækkefølge og tilrette CNC 

programmet på maskinen, samt gemme 

dette på ekstern enhed 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau ekspert. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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 Du vil modtage læring om 

koordinatsystemet, ISO koder, Cyklus koder 

samt dialog programmering 

 Du vil modtage læring om NC delta som er 

det software du skal bruge til at simulere 

dine fremstillede programmer. 

 Du vil modtage læring om hvordan du 

opretter nulpunkt, opmåler værktøjer, 

overfører programmer fra computer til CNC 

drejebænk samt hvordan du afprøver kørsel 

af emne på CNC drejebænk. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan ud fra emnetegning planlægge og 

udføre fremstilling af emner ved brug af CNC-

styrede drejebænke 

2. Eleven kan selvstændigt aflæse punkter i et 

2-akset koordinatsystem, samt beregne 

ukendte punkter ved hjælp af trigonometri, 

med anvendelse af hjælpemidler 

3. Eleven kan selvstændigt opstille og klargøre 

maskinen til emnefremstilling, herunder 

udføre montering af opspændingsværktøj, 

indlæsning af program og emnenulpunkt samt 

udføre definition, opmåling og justering af 

værktøjer 

4. Eleven kan med viden om indstilling af 

pinoltryk, anvende maskinens dok og pinol 

under afvikling af programmer korrekt 

5. Eleven kan selvstændigt anvende ISO som 

programmeringssprog, med og uden brug af 

radiuskompensering 

6. Eleven kan selvstændigt anvende 

cyklus/dialog programmering ved skub og slet 

bearbejdning af indvendig og udvendig 

kontur, indstik, gevindskæring samt 

centerboring med udspåning 

7. Eleven kan selvstændigt udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort 

8. Eleven kan optimere 

bearbejdningsrækkefølge og tilrette program 

på maskinen, samt lagre og gemme dette på 

en ekstern enhed 

9. Eleven kan foretage fejlfinding i eksisterende 

ISO-programmer 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau ekspert. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema.  
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 Du vil modtage en praksisnær 

undervisning, hvor du vil modtage læring 

omkring programmering og 

sikkerhedsregler ved Robotten. 

 Fremstillede emner fra CNC undervisning 

vil blive integreret i undervisningen med 

robotter. 

 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

 

 

1. Efter gennemført uddannelse har 

deltageren viden om 

industrirobotters opbygning, 

funktioner, bevægelsesmønstre og 

anvendelsesområder i industriel 

produktion og kan anvende denne 

viden til at assistere ved 

betjeningsopgaver på robotanlæg. 

2. Eleven har kendskab til 

industrirobotters indvirkning i 

produktionsprocessen herunder de 

effekter, som indførsel af 

industrirobotter har på 

operatørarbejdet. 

3. Eleven kan overholde gældende 

sikkerhedsregler ved arbejde på 

robotanlæg 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage en praksisnær 

undervisning, hvor du vil modtage læring 

omkring programmering og 

sikkerhedsregler ved Robotten 

 Fremstillede emner fra CNC undervisning 

vil blive integreret i undervisningen med 

robotter. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Efter gennemført uddannelse kan 

deltageren betjene en industrirobot, 

som anvendes til industriel 

produktion. 

2. Eleven kan korrigere robotpositioner, 

opbygge simple programmer og rette 

mindre programfejl i eksisterende 

programmer samt genstarte robotten 

korrekt efter driftsstop. 

3. På basis af viden om 

Arbejdstilsynets krav til sikring, 

afskærmning og nødstopskontakter 

kan deltageren betjene 

robotanlægget sikkerhedsmæssigt 

korrekt. 

Lektioner: 16 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du skal importere Solidworks filer til 

Mastercam. 

 Du skal lægge/udvælge optimale 2D 

fræsestrategier og værktøjsbaner på den 

importerede Solidworks fil i Mastercam. 

 Tegningen der importeres kan være en 

projektopgave eller enkeltmandsopgave. 

 Du skal afprøve dit program CNC maskine. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

3. Eleven kan importere filer fra et 2D CAD-

system til CAM-systemet, udføre 

verifikation samt rette fejlgeometri. 

Endvidere kan deltageren anvende CAM-

systemets editering muligheder (eks. trim, 

transformer, roter) til klargøring af 

emnegeometri til bearbejdning herunder 

indlægge korrekte bearbejdningsdybder 

(Z-akse). 

4. Eleven kan vælge korrekte 

bearbejdningsdata, simulere 

værktøjsbaner, postprocesseres til 

færdigt CNC-program samt overføre og 

teste programmet på en CNC 

fræsemaskine. Endelig kan deltageren 

identificere minimum radius for 

bearbejdningsværktøjer samt fastlægge 

korrekte bearbejdningsdata til den valgte 

2D geometri under hensyn til emnets 

stivhed og maskinstabilitet 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage læring igennem teoretiske 

og praktiske øvelser. Nogle øvelser vil være 

enkeltmands opgaver og andre 

projektorienteret. 

 

 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan redegøre for processerne ved 

fremstilling af stål og typiske stållegeringer 

2. Eleven kan med viden om metallurgi 

redegøre for stål og typiske stållegeringers 

styrker og svagheder 

3. Eleven kan med viden om metallurgi 

redegøre for tilstandsformer, mikrostuktur, 

magnetisme og anvendelsesegenskaber, ved 

legerings- og temperaturforhold i jern (Fe) og 

kulstof (C) (Stål) 

4. Eleven kan med viden om varmebehandling 

af stål redegøre for anløbe og 

hærdeprocesser i forskellige stållegeringer 

5. Eleven kan med viden om metaller, bl.a. 

bronze, messing, aluminium, titanium samt 

komposit- og plastmaterialer redegøre for 

produktionstekniske anvendelsesfordele 

6. Eleven kan med viden om stål og typiske 

stållegeringer vurdere opspændings- og 

skæredatavalg ved CNC bearbejdning samt 

optimere processer i overensstemmelse 

hermed 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Fag Læringselement/beskrivelse af fag  UVM mål 

5
0

0
 C

a
d

 t
e
k

n
ik

 

 

 

 Du vil få en grundlæggende læring om 

hvordan du fremstiller Parter, assemblies og 

Drawings i Solidworks. 

 Du skal fremstille tegninger i Solidworks, til 

individuelle opgaver og projekt opgaver.  

 Du vil få en grundlæggende læring om 

hvordan du kan oprette GPS symboler i 

Solidworks. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan selvstændigt udarbejde 

arbejdstegninger efter gældende standarder 

ved hjælp af CAD-anlæg 

2. Eleven kan udvise forståelse for 

arbejdstegningers funktion som både internt, 

eksternt og internationalt teknisk 

kommunikationsværktøj 

3. Eleven kan anvende GPS symboler til mål- 

og toleranceangivelse på CAD-fremstillede 

arbejdstegninger 

4. Eleven kan arkivere og genfinde tegninger på 

et CAD-anlæg 

5. Eleven kan instruere andre i brugen af et 

CAD anlæg 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 2 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage læring ved en teoretisk 

gennemgang af de forskellige discipliner der 

fremgår af UVM mål. Undervisningen vil 

være praksisnær. 

 Du vil skulle fremstille en individuel 

projektopgave som du vil blive vurderet ud 

fra. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

1. Eleven kan ud fra emnetegning selvstændigt 

planlægge og udføre fremstilling af emner til 

arbejdsgrad IT-7 på konventionelle fræsere 

og drejebænke 

2. Eleven kan med opslag om materialers 

specifikke snitmodstand, beregne 

effektforbruget ved fræseopgaver 

3. Eleven kan selvstændigt udføre langs-, plan- 

og konusdrejning samt udboring, stik, 

gevindskæring, boring, rivning og roulettering 

på drejebænk samt konusdrejning med 

forskudt fortsætter. Eleven kan desuden 

selvstændigt udføre de til opgaven 

nødvendige matematiske beregninger 

4. Eleven kan selvstændigt udføre indvendig 

bearbejdning, herunder ud drejning, 

gevindskæring, stik og frigang 

5. Eleven kan udføre plan-, spor-, og 

faconfræsning på fræsemaskine. Eleven kan 

desuden udføre de til opgaven nødvendige 

matematiske beregninger 

6. Eleven kan udføre tandhjulsfræsning med 

anvendelse af deleapparat 

7. Eleven kan selvstændigt udarbejde 

dokumentationsmateriale for givne 

arbejdsopgaver 

Lektioner: 64 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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 Du vil modtage læring i hvordan du betjener 

3D koordinat målemaskinen. 

 Du skal prøve at kalibrere referencekugle 

og stjerne taster.  

 Du skal lave en målerapport på enkelte 

vigtige mål på dit fremstillede projekt. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

   

3. Eleven kan selvstændigt 
opsætte emner korrekt i fikstur 
i 3D-koordinat målemaskine 
samt udføre kalibrering af 
referencekugle og 
stjernetaster 

4. Endvidere kan deltageren 
med udgangspunkt i givne 3D 
stp- eller sat-filer samt 
tilhørende GPS-tegning 
opbygge simple 
måleprogrammer til opmåling 
af emner i 3D 
koordinatmålemaskine 

 

  

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 0 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået grundforløbet. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes bestået eller ikke bestået. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

 

 

 

 

 



   

4.2 Skoleperiode 2 (H2) Talentspor 
 

På H2 arbejder du overordnet med et projekt der vil være et krydsplan, minidrejebænk, mobiltelefonholder, 

et maritimt relateret projekt eller andet tilsvarende projekt. Eleverne vil blive testet med enkeltmandsprøve 

på en CNC drejebænk.  

Eleverne vil blive evalueret efter en kompetenceradar. 

På H2 vil eleverne ikke komme til at arbejde på konventionelle maskiner. Eleverne skal kun arbejde på CNC 

maskiner. CNC undervisningen vil være individuelle projekter og fælles projekter. Eleverne vil modtage 

undervisning i skærehastigheder, materialeforståelse, tegning og programmering til CNC maskiner.  

Eleverne skal tegne og designe i Solidworks. Eleverne skal fremstille programmer til CNC maskinerne i 

Mastercam. Eleverne skal fremstille CNC drejeprogrammer i ISO eller dialog.  
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Du vil modtage undervisning i koordinatsystemet, 

emnenulpunkt, opmåling af værktøjer og 

programmering. Undervisningen vil være 

praksisnær og en stor del af undervisningen vil 

foregå ved CNC fræsemaskinerne. 

Faget vil indgå i de individuelle og fælles projekter 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan selvstændigt fremstille komplekse 

emner ved brug af CNC-styrede 

fræsemaskiner 

2. Eleven kan selvstændigt aflæse punkter i et 

3-akset koordinatsystem, samt beregne 

ukendte punkter ved hjælp af trigonometri 

3. Eleven kan selvstændigt anvende flere 

emnenulpunkter, herunder både styringens 

nulpunkter og en eller flere programmerede 

nulpunktsforskydninger 

4. Eleven kan selvstændigt instruere andre i 

brug af ISO som programmeringssprog 

5. Eleven kan selvstændigt anvende alle 

maskinens bearbejdningscyklusser til 

programmeringsopgaver på 3-akset CNC-

fræser, under hensyntagen til GPS 

6. Eleven kan selvstændigt udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort 

7. Eleven kan selvstændigt udarbejde og 

argumentere for optimerede 

fremstillingsprocesser og 

produktivitetsudvikling på CNC-

fræsemaskinen under hensyntagen til 

emnestyktal samt valg af 

opspændingsmetode, værktøj og 

programmering 

Lektioner: 32 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i koordinatsystemet, 

emnenulpunkt, opmåling af værktøjer og 

programmering. Undervisningen vil være 

praksisnær og en stor del af undervisningen vil 

foregå ved CNC drejemaskinerne. 

Faget vil indgå i de individuelle og fælles projekter 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan selvstændigt fremstille komplekse 

emner ved brug af CNC-styrede drejebænke 

med integreret C-akse 

2. Eleven kan selvstændigt aflæse punkter i et 

2-akset koordinatsystem, samt beregne 

ukendte punkter ved hjælp af trigonometri 

3. Eleven kan selvstændigt instruere andre i 

opstilling og klargøring af maskinen, herunder 

montering af opspændingsværktøj, 

indlæsning af program og emnenulpunkt samt 

definition, opmåling og justering af værktøjer 

4. Eleven kan selvstændigt anvende ISO-

programmering samt alle maskinens 

bearbejdningscyklusser til 

programmeringsopgaver, hvori der indgår 

horisontale og vertikale bore- og 

fræseoperationer, under hensyntagen til GPS 

5. Eleven kan selvstændigt udarbejde 

dokumentationsmateriale i form af 

opstillingskort 

6. Eleven kan selvstændigt udarbejde og 

argumentere for optimerede 

fremstillingsprocesser og 

produktivitetsudvikling på CNC-drejebænken 

under hensyntagen til emnestyktal samt valg 

af opspændingsmetode, værktøj og 

programmering 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i koordinatsystemet, 

emnenulpunkt, opmåling af værktøjer og 

programmering. Undervisningen vil være 

praksisnær og en stor del af undervisningen vil 

foregå ved CNC fræsemaskinerne. 

Faget vil indgå i de individuelle og fælles projekter 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan selvstændigt fremstille 

komplekse emner ved brug af CNC-

styrede maskiner 

2. Eleven kan selvstændigt optimere hele 

CNC-processen og verificere 

bearbejdningen inden afvikling. Der 

inddrages nyeste software som 

hjælpemiddel 

3. Eleven kan selvstændigt konstruere og 

fremstille opspændingsfikstur til 

bearbejdning ved flerstyksproduktion og 

til emner med vanskelig geometri 

4. Eleven kan udarbejde teknisk 

produktionsdokumentation 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i Mastercam drejning. 

Du skal lægge værktøjsbaner på den importerede fil. 

Der vil indgå skrub og slet bearbejdning af emne, 

samt C akse bearbejdning. Faget vil indgå i de 

individuelle og fælles projekter. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

3. Eleven kan ved brug af linjer, cirkler og 

punkter konstruere emnegeometri i CAM-

systemet samt anvende CAM-systemets 

editeringsmuligheder (trim, transformer, roter) 

til at justere konstruerede emnegeometrier til 

CNC drejebænk. 

4. Endvidere kan deltageren efterfølgende 

generere værktøjsbaner til CNC drejning og 

c-akse bearbejdning, simulere CNC 

bearbejdning på PC og postprocesse til 

færdigt CNC-program 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i Mastercam fræsning. 

Du skal lægge værktøjsbaner på den importerede fil. 

Du vil blive undervist i at bruge de korrekte 

bearbejdningsmønstre såsom kontur, lomme samt 

enkelte 3D mønstre. Faget vil indgå i de individuelle 

og fælles projekter. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan importere 3D CAD-

konstruktioner (partsfiler) til CAM-system 

2. Endvidere kan deltageren ud fra max 3 

valgte akser vælge korrekte 

bearbejdningsmønstre (værktøjsbaner) 

samt bearbejdningsdata samt fremstille 

og afprøve enkle 3D volumenmodeller på 

en CNC maskine. 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få gennemgået innovationstrappen. 

1. Problem og behov – vælg autentisk 

2. Opgaven stilles – vær præcis 

3. Observation – bliv klogere 

4. Forslag til løsninger/Brainstorm – vær 

vild/ out of the box. 

5. Udvælgelse/screening – vælg ud. 

6. Modeller/ prototyping – Find fælles 

billede. 

7. Udførelse og implementering – gør det! 

 

Du vil blive stillet en opgave hvor du i samarbejde 

med klassekammerater skal udvikle en prototype til 

løsning af et problem i det åbne værksted eller i et 

klasselokale. Problemet bliver til en opgave der skal 

arbejdes videre med i teorilokale og værksted. 

Opgaven kan være en du har med fra dit praktiksted. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 75% teori og 

25% praktik 

 

1. Eleven kan med baggrund i egen faglighed 

og jobområdets aktiviteter udvælge specifikke 

indsatsområder hvor der kan innoveres i 

forhold til kvalitet, produktivitet samt miljø og 

arbejdsmiljøforhold 

2. Eleven kan ud fra data i det givne 

produktionsgrundlag, opsætte en innovations 

case i det specifikke produktions område der 

skal belyses. 

3. Eleven kan gennemføre 

innovationsprocessen, og dokumentere og 

formidle resultaterne. 

4. Eleven kan med viden om 

innovationsprocessen desuden selvstændigt 

eller i samarbejde med andre, udarbejde 

cases for udvikling af nye serviceydelser samt 

forbedre eller opfinde helt nye tekniske 

løsninger 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal i Solidworks tegne opgaver og projekter 

som du skal arbejde videre med i Mastercam og på 

bearbejdningsmaskiner. 

Du vil modtage undervisning i hvordan Solidworks 

er opbygget. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan selvstændigt oprette en 

ASSEMBLY, og derefter samle (mate) flere 

parter til et færdigt produkt 

2. Eleven kan selvstændigt og ved hjælp af GPS 

(datums) låse parterne sammen i en 

ASSEMBLY i forhold til en funktion med over 

12 parter 

3. Eleven kan selvstændigt og ud fra en specifik 

case, simulere en given bevægelse samt 

sætte parter til at bevæge sig indbyrdes i 

forhold til hinanden 

4. Eleven kan selvstændigt importere 

standardkomponenter fra komponent bibliotek 

til ASSEMBLY 

5. Eleven kan selvstændigt konstruere emner 

med dobbeltkrumme overflader og andre 

komplekse geometrier 

6. Eleven kan selvstændigt målsætte tegninger 

med relevante GPS-symboler (planhed, 

rundhed, parallelitet, position osv.), herunder 

oprette datum systemer og TED målsætning 

7. Eleven kan selvstændigt instruere andre i 

opbygning og anvendelse af en ASSEMBLY 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil igennem praktiske øvelser opnå de skrevne 

UVM mål for dette fag. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

1. Eleven kan selvstændigt foretage målinger 

med skydelære, samt to- og trepunktsmålere 

2. Eleven har kendskab til måleusikkerhed 

3. Eleven kan udføre udregninger i forhold til 

temperaturudvidelse i forskellige relevante 

materialer 

4. Eleven kan selvstændigt bruge formler til 

udregning af rumfang og vægt 

5. Eleven kan selvstændigt bruge IT til at finde 

oplysninger om vægtfylde og 

udvidelseskoefficient 

6. Eleven kan selvstændigt anvende ISO 

tolerancesystemet, herunder foretage 

beregning af overlap og spillerum (NT + ØT) 

7. Eleven kan udføre kalibrering af skydelære 

og mikrometerskruer 

8. Eleven kan anvende måleklodser som 

kontrolværktøj og til kalibrering af 

måleinstrumenter 

9. Eleven kan gøre rede for brugen af 

sporingssystemer til måleværktøj 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få gennemgået teori i flersidet bearbejdning 

der i praksis vil blive programmeret i Mastercam og 

afprøvet på en CNC maskine med 5 akser.  

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

  

1. Eleven kan selvstændigt vælge og bruge 

faste og definerede værktøjsplaner i 

forbindelse med flersidet bearbejdning på 

en 5-akset fræsemaskine 

2. Eleven kan selvstændigt vælge faste og 

definerede værktøjsplaner i forbindelse 

med flersidet bearbejdning på en 5-akset 

fræsemaskine 

3. Eleven kan med viden om 2D/3D 

bearbejdning selvstændigt anvende disse 

til valg af strategier i forbindelse med 

flersidet bearbejdning 

4. Eleven kan selvstændigt ændre 

bearbejdningsrækkefølgen, for optimering 

af processen 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau ekspert. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive undervist i dynamisk fræsning hvor 

programmeringen vil foregå i Mastercam. 

Du vil blive undervist i bearbejdningsdata til hvad 

højhastighedsbearbejdning er og hvordan en 

højhastighastighedsbearbejdning foregår i praksis. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

1. Deltageren kan, på baggrund af det 

opnåede kendskab til teknologien, 

vurdere mulighederne for udbredelse 

og anvendelse af 

højhastighedsbearbejdning 

2. Deltageren kan, under hensyntagen til 

højhastigheds bearbejdnings 

teknologiens særlige krav til 

bearbejdningsmaskiner, 

bearbejdningsdata, spåntagende 

værktøjer, cam systemer og 

materialer, fremstille og afprøve enkle 

3D volumenmodeller på en 

højhastigheds-bearbejdningsmaskine. 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 1. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

4.3 Skoleperiode 3 (H3) Talentspor. 
På H3 arbejder du overordnet med et projekt der kan være en motor, et maritimt relateret projekt eller andet 

tilsvarende projekt. På H3 vil eleverne ikke komme til at arbejde på konventionelle maskiner. Eleverne skal 

kun arbejde på CNC maskiner. CNC undervisningen vil være individuelle projekter og fælles projekter. 

Eleverne vil modtage undervisning i skærehastigheder, materialeforståelse, tegning og programmering til 

CNC maskiner.  

Eleverne skal tegne og designe i Solidworks. Eleverne skal fremstille programmer til CNC maskinerne i 

Mastercam. Eleverne skal fremstille CNC drejeprogrammer i ISO eller dialog.  

Eleverne skal gennemgå en enkeltmandsprøve på en CNC fræser. Eleverne vil blive vurderet ud fra en 

kompetenceradar. 
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Du vil blive undervist på en Zeiss Duramax 3D 

målemaskine. 

Du vil programmere i tilhørende software til Zeiss 

Duramax 3D målemaskinen. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan selvstændigt oprette emner 

korrekt i fikstur i 3D koordinat 

målemaskine, samt udføre kalibrering af 

måleprobe med brug af referencekugle 

2. Eleven kan, med kendskab til on- og 

offline programmering, opbygge simple 

måleprogrammer til opmåling af emner i 

3D koordinat målemaskine 

3. Eleven kan, på basis af 3D filer (eks. 

STP, IGES, SAT), samt tilhørende GPS 

tegninger, opbygge måleprogrammer 

4. Eleven kan, på basis af 

kundespecifikationer og i 

overensstemmelse med emnetegningens 

geometriske produkt specifikation (GPS), 

udarbejde måleprogrammer og 

målerapporter. 

5. Eleven kan optimere måleprocessen, 

med særlig fokus på måletiden, uden at 

det påvirker måleresultatet. 

6. Eleven kan eksportere måledata til videre 

behandling i andre programmer (regneark 

eller statistikprogrammer). 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau ekspert. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du skal i Solidworks tegne opgaver og projekter 

som du skal arbejde videre med i Mastercam og på 

bearbejdningsmaskiner. 

Du vil modtage undervisning i hvordan Solidworks 

er opbygget. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan selvstændigt konstruere nye 

planer til fremstilling af komplekse emner 

2. Eleven kan tilpasse/oprette sit eget 2D 

tegnepapir (sheet) - ændring af 

tegningshoved osv. 

3. Eleven kan selvstændigt bruge og redegøre 

for de forskellige former for målsætning - 

kæde-, diameter-, længde- osv., så dette er 

mest hensigtsmæssigt i forhold til emnets 

funktion 

4. Eleven kan selvstændigt anvende snit i en 2D 

tegning 

5. Eleven kan i en given case anvende 

forskellige former for tolerancer i 2D 

tegningen 

6. Eleven kan selvstændigt instruere andre i 

opbygningen af en 2D tegningsfil 

 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau ekspert. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil modtage undervisning i Mastercam drejning. 

Du skal lægge værktøjsbaner på den importerede fil. 

Der vil indgå skrub og slet bearbejdning af emne, 

samt C akse bearbejdning. Faget vil indgå i de 

individuelle og fælles projekter. 

Du vil efter undervisning være i stand til at simulere 

og afprøve CNC drejeprogram på en CNC 

drejebænk. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan selvstændigt importere 2- og 3D 

CAD-filer og klargøre disse til bearbejdning, 

så emnets position ligger korrekt i forhold til 

opstilling og bearbejdning 

2. Eleven kan ved brug af linjer, cirkler og 

punkter selvstændigt konstruere 

emnegeometri i CAM-systemet samt anvende 

CAM-systemets editeringsmuligheder (trim, 

transformer, roter) til at justere konstruerede 

emnegeometrier til CNC drejebænk 

3. Eleven kan selvstændigt vælge korrekt 

postprocessor 

4. Eleven kan selvstændigt oprette definitioner 

af klo, råemne, og pinoldok 

5. Eleven kan selvstændigt udføre ind- og 

udvendig skrub- og slet bearbejdning, 

udvendig sporstik samt afstik. Herudover kan 

eleven anvende centerboring med 

spånbrydning og udspåning, samt udføre ind- 

og udvendig gevinddrejning 

6. Eleven kan selvstændigt udvælge og 

anvende de for opgaven bedst egnede 

strategier til opgaven 

7. Eleven kan selvstændigt simulere 

bearbejdningen via 2d værktøjsbanekontrol 

3d simulering, herunder generere snitbilleder 

af emnegeometri for verificering af sikker 

bearbejdning 

8. Eleven kan selvstændigt justere ind- og 

udløbsvektorer til styring af sikkerhedsafstand 

og tilbagetrækning af værktøj samt for 

optimering af bearbejdningstid 

9. Eleven kan selvstændigt ændre 

bearbejdningsrækkefølgen, for optimering af 

processen 

10. Eleven kan selvstændigt generere et CNC-

program, verificere korrekthed af program ift. 

den valgte maskine og overføre dette til CNC-

drejebænk 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau ekspert. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

 



   

Fag Læringselement/beskrivelse af fag  UVM mål 

1
2

9
 C

a
m

 t
e

k
n

ik
, 

fl
e
rs

id
e

t 
b

e
a

rb
e

jd
n

in
g

 

 

Du vil få gennemgået teori i flersidet bearbejdning 

der i praksis vil blive programmeret i Mastercam og 

afprøvet på en CNC maskine med 5 akser.  

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

1. Eleven kan med viden om 2D/3D 

bearbejdning anvende disse til valg af 

strategier i forbindelse med flersidet 

bearbejdning 

2. Eleven kan ændre 

bearbejdningsrækkefølgen, for optimering 

af processen 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få en grundlæggende undervisning i hvordan 

der programmeres på PLC. 

Du vil i praksis komme til at programmere og 

opstille en robot, fastlægge bevægelsesmetoder, 

fastlægge bevægelsessystematik og begrænsninger. 

Emner der skal bevæges af robotten vil være emner 

fremstillet på en CNC bearbejdningsmaskine. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan med viden om robottens 

grundlæggende funktioner, anvendelse 

og bevægelsesmønster og ved hjælp af 

håndterminal, opbygge enkle programmer 

og afprøve dem på robotten 

2. Eleven har kendskab til 3-aksede 

koordinatsystemer samt betydningen af 

disse i tilknytning til robotter, herunder 

værktøjsnulpunkt 

3. Eleven kan ved hjælp af 

simuleringssoftware, afprøve robotters 

forskellige bevægelsesmetoder og 

herigennem fastlægge 

bevægelsessystematik og begrænsninger 

4. Eleven kan udarbejde cyklusanimation i 

et simuleringsprogram, hvor robottens 

bevægelser kan analyseres mht. 

hastigheder, arbejdsrum og cyklustider. 

5. Eleven kan beskrive funktionskrav til et 

robotanlæg indeholdende perifert udstyr, 

fx slibemaskine, fræse- eller borestation, 

til spåntagende bearbejdning 

6. Eleven kan fremstille PLC-programmer til 

styring af både robot og perifert udstyr. 

(inkl. robottens egen PLC). 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive undervist på en Zeiss Duramax 3D 

målemaskine. 

Du vil programmere i tilhørende software til Zeiss 

Duramax 3D målemaskinen. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 25% teori og 

75% praktik 

 

1. Eleven kan ved hjælp af digitalt 

måleudstyr og 3D måleudstyr udføre 

systematisk kontrol af dimensions- og 

geometritolerancer 

2. Eleven kan lagre og analysere 

måleresultater ved hjælp af elektronisk 

dataopsamling 

3. Eleven kan vurdere indhentede 

måleresultater og foretage de fornødne 

korrigerende ændringer eller justeringer i 

produktionsprocessen 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få gennemgået undervisning i at opstille og 

indkøre nye programmer på CNC fræsemaskine 

med 5 akser, programmere 5-sidet bearbejdning i 

Mastercam og afvikle givet simultanfræseprogram 

samt opspænde værktøj korrekt under hensyntagen 

til pladsbegrænsninger. 

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

1. Eleven kan med viden om spåndannelse 

og materialeegenskaber fremstille 

komplekse emner på CNC fræsemaskine 

med 5 akset 

2. Herunder kan deltageren opstille og 

indkøre nye programmer på CNC 

fræsemaskine med 5 akser, 

programmere 5-sidet bearbejdning i ISO 

og afvikle givet simultanfræseprogram 

samt opspænde værktøj korrekt under 

hensyntagen til pladsbegrænsninger 

3. Endvidere kan deltageren analysere 

cyklustider af komplekse CNC-

programmer, teste evt ændringer på 

maskine samt optimere emneproduktion i 

alle seriestørrelser 

4. Endelig kan deltageren udføre 

vedligehold på maskinen herunder kontrol 

af vangeskrabere, luft/oliefiltre og 

opspændingsværktøjer 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil få undervisning i eksempler på vanskelige 

materialer og prøve i praksis at vælge de rigtige 

værktøjer, vælge de rigtige bearbejdningsstrategier 

og parametre for bearbejdning af valgte emner. 

Nogle opgaver kan være implementeret i et fælles 

projekt og andre enkeltmandsopgaver. 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

 

1. Eleven får kendskab til, og kan redegøre 

for egenskaber der påvirker materialers 

bearbejdelighed (hårdhed, sejhed, 

struktur), og derigennem vælge optimale 

bearbejdningsparametre for materialet 

2. Eleven får kendskab til, og kan redegøre 

for materialespecifikke udfordringer for 

vanskeligt bearbejdelige materialer 

(titanium, nikkellegeringer, højtlegerede 

ståltyper, kompositter o.a.) samt deres 

indflydelse på bearbejdningsparametre. 

3. Eleven kan til en CNC-styret 

fræsemaskine vælge værktøjer, 

bearbejdningsstrategier og -parametre for 

bearbejdning af emner i vanskelige 

materialer under hensyntagen til 

cyklustider, standtider, overflade- og 

tolerancekrav. 

4. Eleven kan anvende metoder til 

optimering af bearbejdningsprocessen på 

en CNC-styret fræsemaskine, f.eks. 

vibrationsanalyse, softwareoptimering af 

CNC-kode (konstant spånvolumen, samt 

minimering af luftspån mv.), såvel for 

gængse som for vanskeligt bearbejdelige 

materialer. 

5. Eleven får kendskab til, og kan redegøre 

for metoder der sikrer overholdelse af 

overflade- og tolerancekrav til emner 

(valg af værktøjer og fiksturer, 

kontrolmåling med probe på maskinen 

o.a.), såvel for gængse som for vanskeligt 

bearbejdelige materialer 

Lektioner: 64 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau avanceret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Du vil blive stillet en opgave hvor du i samarbejde 

med klassekammerater skal udvikle en prototype til 

løsning af et problem i det åbne værksted eller i et 

klasselokale.  

 

Du skal i samarbejde med dine klassekammerater 

vurdere materialer og produktionsformer ud fra 

økonomiske og miljømæssige betragtninger, samt 

opstille og bruge bedømmelseskriterier til valg af 

forskellige designs. 

 

Elevopgaverne vil være tilgængelige i Its`Learning. 

 

Undervisningen er fordelt med ca. 50% teori og 

50% praktik 

 

 

1. Eleven kan manuelt eller ved anvendelse 

af IT-baseret designværktøj udarbejde en 

funktionsmodel (prototype) ud fra givne 

specifikationer 

2. Eleven kan vurdere materialer og 

produktionsformer ud fra økonomiske og 

miljømæssige betragtninger, samt opstille 

og bruge bedømmelseskriterier til valg af 

forskellige designs. 

3. Eleven kan ud fra valgt design fremstille 

emnet i sin endelige udformning 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 2. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 

  



   

4.4 Skoleperiode 4 (H4) Talentspor 
 
Nedenstående tekst er taget fra en vejledning udarbejdet af industriens uddannelser: 
 
Ved den afsluttende prøve, tages der udgangspunkt i den opgave det faglige udvalg stiller. Prøven 
indeholder to dele. En individuel opgave og en gruppeopgave. Den individuelle opgave, som også 
omfatter de dele eleven producere i gruppeopgaven, vægter 75 %. Gruppeopgaven vægter 25 %. 
Prøven bedømmes ud fra en faglig helheldsvurdering af projektet, projektrapporten samt elevens 
mundtlige redegørelse for fremstillingsforløbet. Den individuelle fremstillingsopgave omfatter dels 
de individuelle dreje- og fræseopgaver og desuden alle de ”produkter”, som eleven har bidraget 
med til projektopgaven. Med produkter menes: 

 Det samlede fix tur. 

 De fremstillede emner. 

 Alle konstruktionsskitser, 

 Tegninger, 

 Opstillerkort, 

 Operationsbeskrivelser, 

 Programmer, 

 Værktøjs- og magasinlister, 

 Skæredatakort, 

 Målekort, 

 Eventuelle hjælpeværktøjer, 

 Den projektorienterede prøve bedømmes ud fra: 

 En faglig helheldsvurdering af projektet, 

 Projektrapporten 

 Den mundtlige redegørelse for fremstillingsforløbet. 

 Den individuelle fremstillingsopgave bedømmes ud fra: 

 Målfasthed 

 Funktionalitet 

 Kvaliteten af de fremstillede dele 
 
Prøverne 
Som industritekniker-maskin udfører man som hoved opgave en projektprøve på 8 dage, og en 
individuel prøve af 3 dags varighed. 
 
Projektprøven 8 dage 
Inden prøven igangsættes, inddeles holdet i grupper på 2–4 personer. 
Gruppedannelsen foretages ved lodtrækning. Når grupperne er sammensat udleveres én 
opgavebeskrivelse pr. gruppe. Gruppens medlemmer skal løse opgaven i fællesskab. Opgaven vil 
altid gå ud på at få produceret ét eller flere emner. Fremstillingen af emnerne er naturligvis et 
vigtigt element i svendeprøven, men der fokuseres også på hvordan gruppen har løst opgaven. 
Under prøvens udførelse skal I tage stilling til mange aspekter. Eksempelvis er emnets endelige 
udformning og tolerancesætningen af emnet noget gruppen selv tager stilling til og redegør for 
under eksaminationen. Med til opgavens løsning hører derfor også at gruppen afleverer en rapport 
med bl.a., arbejdsfordeling og en beskrivelse tekniske dokumentationer af processen. 
 
 
 
 
 
 



   

Rapporten 
Rapporten skal som minimum indeholde: 
• Projektplan med arbejdsfordeling. 
• Planlagt maskinbelastning. 
• Produktskitser, tegninger, materialelister og anden relevant dokumentation 
• CNC-programmer, hvis sådanne er udført 
• Kortfattet personlig beskrivelse af prøveforløbet fra hvert gruppemedlem 
Projektrapportens omfang må ikke overstige 30 A4 sider 
 
Den individuelle prøve 3 dage 
Den individuelle prøve er baseret på 1 dag til planlægning, programmering, fremstilling af 
dokumentation i form af operationsbeskrivelser, udarbejdelse 
Af måleskema, samt beregning af pasninger. 
Derefter 1 dag til CNC drejning og 1 dag CNC fræsning 
Opgaverne vælges ved lodtrækning. 
Hvis det ønskes1, kan der efter samråd med eksaminator, udleveres individuelle prøver til 
henholdsvis drejning og fræsning der i givet fald skal udføres på konventionelle værktøjsmaskiner 
 
Bedømmelsen: 
Gruppen vil ved bedømmelsen af projektprøven møde en eksaminator (lærer) og to censorer 
(skuemestre), der sammen står for bedømmelsen af prøven. 
Eksaminationen (besigtigelsen, samtalen og bedømmelsen) vil blive gennemført samlet for alle 
gruppens medlemmer. 
Eksaminationen påbegyndes altid med, at hvert gruppemedlem fremlægger projektet. 
Det er vigtigt, at gruppen har gjort sig klart hvem der redegør for hvad og i hvilken rækkefølge, de 
enkelte gruppemedlemmers fremlæggelse skal foregå. 
Under bedømmelsesprocessen stiller eksaminatoren (læreren) spørgsmål til de enkelte 
gruppemedlemmer om rapporten, emnet og processen, mens censorerne (skuemestrene) stiller 
supplerende spørgsmål undervejs. 
Efter eksaminationen voterer eksaminatoren og censorerne sig frem til en karakter for hvert 
gruppemedlem. 
Der bedømmes på teknisk-faglige kvalifikationer og på de almenfaglige og personlige 
kvalifikationer, der har været nødvendige for hensigtsmæssig løsning af opgaven. 
Den individuelle opgave bedømmes primært efter objektivt målbare kriterier som mål og tolerance 
overholdelse, overflader m.v. 
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Dette fag vil indgå i projektprøven. 

8. Eleven kan selvstændigt konstruere simple 

3D parter ved hjælp af funktioner i et CAD-

system (eks. Extrude og Extrude-cut samt 

rundinger og rejfninger) 

9. Tilpasse og redigere solider (mål på 

sketch/extrudering) 

10. Eleven kan selvstændigt vurdere hvornår det 

er mest hensigtsmæssigt at bruge 

funktionerne Revolve og Revolve-cut til 

fremstilling af symmetriske elementer 

11. Eleven kan udnytte funktionen Add Relation 

til at forkorte processen i emnekonstruktion 

12. Eleven kan bruge hole wizard til konstruktion 

af færdige huller efter DS - eks. gevindhuller, 

huller med undersænkning osv. 

13. Eleven kan gemme filerne i forskellige 

formater (STP, IGES, DXF osv.), for at kunne 

anvende dem i andre programmer såsom 

CAM eller måletekniske programmer 

14. Eleven kan instruere andre i opbygningen af 

en part 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Dette fag vil indgå i projektprøven 

10. Eleven kan selvstændigt importere CAD-filer 

og klargøre disse til bearbejdning, herunder 

arbejde med forskellige lag og overfladetyper 

(solid og surface) 

11. Eleven kan selvstændigt fremstille udvendige 

og indvendige pasninger i henhold til 

pasningsgrad IT8 

12. Eleven kan lægge/udvælge optimale 3D-

fræsestrategier og værktøjsbaner på 3D 

parter 

13. Eleven kan vurdere, hvornår det er optimalt at 

bruge 2D/3D strategier, samt kombinere 

disse 

14. Eleven kan vurdere step over for en given 

overflade ruhed på en dobbeltkrum overflade 

15. Eleven kan finde optimeringsmuligheder i et 

2D/3D CAM-program 

16. Eleven kan anvende flere emnenulpunkter for 

at effektivisere arbejdsprocesser, både ved 

enkeltstyks- og masseproduktion 

17. Eleven kan redegøre for muligheder inden for 

afvikling/overførsel af CNC-koder (eks. 

tape/memory) 

18. Eleven kan redegøre for anvendelse af 

absolut og inkrementel programmering 
Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Dette fag vil indgå i projektprøven 

5. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale vælge optimale 

opspændingsmetoder 

6. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale vælge optimale 

bearbejdningsstrategier 

7. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale vælge optimale skæredata 

8. Eleven kan med viden om bearbejdning af 

hårdt, blødt, sejt, kortspånet og langspånet 

materiale redegøre for eventuelle 

produktivitetsoptimeringsmuligheder 

Lektioner: 32 

 

Arbejdstid/lektioner: Der skal påregnes ca. 1 timers hjemmearbejde pr uge. 

Sværhedsgrad: Niveau rutineret. 

Forudsætninger: Forudgående forudsætninger for deltagelse i disse fag er at du har bestået 3. skoleforløb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

. 

Evaluering/bedømmelse: Eleverne bedømmes efter 7 trins skalaen. Eleven bliver evalueret efter en 

kompetence radar. 

Progression/kompetencer: Du vil efter forløbet opfylde målene beskrevet i ovenstående skema 
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Se tekst fra vejledning til afsluttende prøve for 

industritekniker.  

8. Afsluttende prøve industritekniker 

Lektioner: 80 klokketimer 

 

 


