
[Skriv her] 
 

 

 

LOKAL 

UDDANNELSESPLAN 
 

Erhvervsuddannelsen som ejendomsservicetekniker 

                                     Glostrup 

                                  1. juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

  2 

    

 

Indhold 

1.0 Generelt for skolen 3 

1.1 Praktiske oplysninger 3 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 3 

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 4 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT 5 

1.5 Eksamensregler på NEXT  - erhvervsuddannelserne 5 

1.5.1 Organisation 5 

1.5.2 Information 6 

1.5.3 Afsluttende prøve 6 

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer 6 

1.5.5 Regler for eksamensafvikling 7 

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler 7 

1.5.7 Klager over eksamen 8 

2.0 Undervisningen i hovedforløbet 10 

2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud om valgfag, talentspor, højniveaufag og påbygning. 12 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 13 

2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 15 

3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H1 16 

3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H2 32 

3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H3 57 

3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H4 65 

Bilag A: Eksamensreglement for elever (kan udleveres til eksaminanderne) 84 

 

  



             

  3 

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 flere 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 foretrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for udvikling, 

partnerskaber og nye netværk. 

Gældende bekendtgørelser der ligger til grund for udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan for 

ejendomsserviceteknikeruddannelsen på NEXT Uddannelse København i Glostrup: 

BEK nr. 367 af 19/04/2016 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

 

BEK nr. 322 af 06/04/2017 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker. 

BEK nr. 41 af 16.10.2014 

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser 

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 
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Undervisningen er overvejende praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at elever på NEXT 

individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og virkelighedsnær 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 organiserede 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- og hovedforløb på NEXT har et omfang, der svarer 

til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jvf. BEK 367 af 19/04/2016, §61 stk.2). 

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. 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT  

Afsnit 1.4 udspringer af BEK 367 af 19/04/2016,  § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive 

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

uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed afhængigt af 

elevens forudsætninger, men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på uddannelsen (Jvf.  § 56 

stk. 3) . 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens 

erhvervsuddannelser:  

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

vurdering:  

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan: 

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

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og 

beskæftigelse i foreningsliv. 

 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. 

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

2. Vurdering af elevens 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. 

1.5 Eksamensregler på NEXT  - erhvervsuddannelserne  

Afsnit 1.5 udspringer af BEK 367 af 19/04/2016, § 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” (Jvf. BEK nr. 41 af 16.10.2014) . Omfanget af prøver og eksaminer i det enkelte fag 

fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i faget (se afsnit 3.0) .   

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 . 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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1.5.2 Information  

Alle elever informeres skriftligt om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal deltage i. 

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

i. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement – (printervenlig version findes i bilag A.) 

1.5.3 Afsluttende prøve  

Den afsluttende prøve består af tre dele: 

- En skriftlig prøve, som består af et antal spørgsmål, som besvares elektronisk indenfor én klokketime. 

- En mundtlig eksamination, som består af en fremlæggelse af et individuelt skriftligt projekt 

- En praktisk prøve. 

 

Indstilling til eksamen. 

Senest 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 

informeres endvidere 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 (jvf. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK 

1009 af 22/09/2014, §12).  

 1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  

Svendeprøven afvikles over tre dage 

- Skriftlig prøve: består af et antal spørgsmål, som besvares elektronisk indenfor én klokketime. 

 

- Mundtlig eksamination: består af fremlæggelsen af et valgfrit individuelt skriftligt projekt. 

         Den mundtlige eksamination har et omfang af 20 minutter, incl. votering 

Projektet færdiggøres i den sidste skoleperiode indenfor én uge. 

Emnet for projektet skal knytte sig til uddannelsesspecifikke fag og valgfri specialefag 

 

- Praktisk prøve: består af løsning af en praktisk opgave. Opgaven stilles af skolen efter samråd med det faglige 

udvalg og tildeles ved lodtrækning. Opgaven løses indenfor en varighed af tre timer. Der gives én times 

forberedelsestid inden prøvens aflæggelse. 

 

 Bedømmelsesgrundlag: Der anvendes 7-trins skala. 

Under den  mundtlige og den praktiske prøve er censorer til stede. 

 

For hver af prøvens tre dele gives én karakter. Beståelseskravet er minimum karakteren 02 uden afrunding i den 

skriftlige og mundtlige prøve, medens der skal opnås minimum karakteren 02 i den praktiske prøve alene.  

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl01$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl02$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl03$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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1.5.5 Regler for eksamensafvikling  

Eleven møder senest 30 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 benytte 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 (jvf. Bekendtgørelse om 

specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. BEK nr. 1030 af 15/12/1993, §§ 8-13 ) Regler for 

hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte 

uddannelse og fag. 

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

dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

Ved den skriftlige prøve kan eleven afslutte sin elektroniske besvarelse når han/hun mener sig færdig – dog ikke det sidste 

kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 

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

Ved prøven må anvendes PC, der udleveres af skolen samt alle hjælpemidler, dog undtaget opkobling til internettet. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med mindre andet er 

aftalt. 

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 tilmeldelse 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) . 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl05$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende prøve. 

Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

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

lægeerklæring. 

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

eksamen i erhvervsrettede uddannelser.( BEK  nr. 41, 16/01/14, §7) 

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

   

1.5.7 Klager over eksamen  

Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at eleven har modtaget sine karakterer 

skriftligt . 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 indenfor 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 skriftligt  er besvaret indenfor 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 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl06$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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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. 

De enkelte hovedforløb tilrettelægges således at der skabes et helhedsorienteret og praksisnært forløb, hovedsagelig 

via en projektorienteret tilgang til undervisningen, hvor eleverne også lærer med og af hinanden indenfor relevante 

faglige problemstillinger. Herved opnår de en højere fælles forståelse og kompetencer, der kan bruges i andre 

sammenhænge. 

Opnåelsen af uddannelsens mål sker i et samarbejde mellem skole, elev og virksomhed. 

Via tilrettelæggelsen af uddannelsen på baggrund af bekendtgørelsen bidrages til at eleven opnår: 

 

- Forståelse for faglige problemstillinger 

- Personlig kompetencer 

- Selvstændighed, fleksibilitet og initiativ 

- Samarbejds-/ og kommunikationsevner 

- Innovative og fremtidsorienterede kvalifikationer/kompetencer 

- Kendskab til og forståelse af ressourceforbrug og energioptimering 

- Kendskab til og forståelse for arbejdsmiljø og miljøbevidsthed 
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 

Hovedforløbenes samlede varighed er som udgangspunkt 2 år og 9 måneder, fordelt på hhv. skoleundervisning og 

praktik. 

For elever under 25 år udgør skoleundervisningen 25 uger, fordelt på de fire hovedforløb. For elever over 25 år, der 

hører under kategorierne EUV1 og EUV2 udgør skoleundervisningen 22 uger, fordelt på de fire hovedforløb. Således 

afkortes uddannelsesforløbet som standard via godskrivning for fagene ”Forudbestemt valgfag” og ”Valgfrit 

specialefag” på H1, H3 og H4 og den samlede uddannelsesvarighed bliver 2 år og 6 måneder. 

Afkortningen bestemmes samtidig med RKV-afklaringen. 

For elever med minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for uddannelsens område kan skoleperioden i visse 

tilfælde afkortes yderligere. 

Eventuel forkortelse af uddannelsens praktiske del beror på en individuel kompetenceafklaring (IKV). 

Uddannelsens opbygning kan illustreres således: 

EUD og EUV3: 

 

EUV1 og EUV2: 

  

De fire hovedforløb er opdelt i fire tilsvarende hovedområder, således at der i de enkelte 

fagspecifikke fag lægges særlig vægt på de fire hovedområder: 

-    Service 

-    Vedligehold 

-    Energi og miljø 

-    Drift 

H1

6 uger 
Praktik

H2

6 uger
Praktik

H3

6 uger
Praktik

H4

7 uger

H1

5 uger 
Praktik

H2

6 uger
Praktik

H3

5 uger
Praktik

H4

6 uger
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Hovedforløb 1 –  Service  indeholder fagene:  

- Bygningsvedligeholdelse og drift                                                                             1,5 uge 

- Ventilation og indeklima                                                                                             0,5 uge 

- Indretning og vedligeholdelse af legepladser                                                      0,5 uge 

- Konflikthåndtering og kommunikation                                                                   0,5 uge 

- Psykologi                                                                                                                          1,0 uge 

- Engelsk                                                                                                                             1,0 uge 

- Beboerdemokrati og praktisk boligjura (valgfag)                                                1,0 uge 

I alt                                                                                                                                     6,0 uger 

EUV1 og EUV2-elever fritages fra undervisning i valgfaget 

Hovedforløb 2 –  Vedligehold  indeholder fagene:  

- Bygningsvedligeholdelse og drift                                                                             1,0 uge 

- Ventilation og indeklima                                                                                             1,0 uge 

- Varmeanlæg                                                                                                                    1,0 uge 

- Pleje og vedligehold af udearealer                                                                          1,0 uge 

- Budget og regnskab                                                                                                      1,0 uge 

- Naturfag ”E”                                                                                                                    1,0 uge 

I alt                                                                                                                                     6,0 uger 

Hovedforløb 3 –  Energi og Miljø  indeholder fagene:  

- Varmeanlæg                                                                                                                    1,2 uge 

- Affaldshåndtering og miljøbevidsthed                                                                    0,8 uge 

- Pleje og vedligehold af udearealer                                                                          1,0 uge 

- Energioptimering                                                                                                           1,0 uge 

- Naturfag ”E”                                                                                                                    1,0 uge 

- Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave (valgfag)                             1,0 uge 

I alt                                                                                                                                     6,0 uger 

EUV1 og EUV2-elever fritages fra undervisning i valgfaget 

Hovedforløb 4 –  Drift  indeholder fagene: 

- Bygningsvedligeholdelse og drift                                                                             0,6 uge 

- Ventilation og indeklima                                                                                             1,0 uge 

- Varmeanlæg                                                                                                                    0,8 uge 

- Pleje og vedligehold af udearealer                                                                           0,6uge 

- Indkøb og ressourcestyring                                                                                         0,6 uge 

- Energioptimering/Miljøbevidsthed (specialefag)                                               0,8 uge 

- Syn af boliger (specialefag)                                                                                        1,0 uge 

- Projektarbejde                                                                                                                 0,6 uge 

- Svendeprøve                                                                                                                    1,0 uge 

I alt                                                                                                                                     7,0 uger 

EUV1 og EUV2 vælger ét specialefag 
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2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud om valgfag, talentspor, højniveaufag og 

påbygning. 

Skolen tager, ved undervisningens tilrettelæggelse på de enkelte hovedforløb, hensyn til elevernes ønsker og 

tilstræber differentiering af undervisningen under hensyntagen til elevernes forudsætninger. Eleverne har mulighed 

for at vælge undervisning på højere niveauer end de obligatoriske i de enkelte fag, såfremt skolen kan tilbyde faget 

på det ønskede niveau. 

Den praktiske del af uddannelsen tilrettelægges og gennemføres på grundlag af de regler, som er fastsat af det 

faglige udvalg. Vejledning om dette findes i elevens uddannelsesmappe, som er udarbejdet af skolen. Denne 

udleveres til alle elever efter afsluttet grundforløb og sikrer at skoleundervisning og praktikuddannelse supplerer 

hinanden på en hensigtsmæssig måde. 

Uddannelsesmappen indeholder 4 praktikerklæringer – én til hvert hovedforløb. Praktikerklæringerne gennemgås 

og underskrives af virksomheden og fremsendes til skolen inden det pågældende hovedforløb påbegyndes. 

Uddannelsesmappen indeholder også et antal skriftlige opgaver, som løses af eleven i praktikperioden mellem 

hovedforløbene og som skal afleveres ved det pågældende hovedforløbs begyndelse. Uddannelsesmappen 

indeholder også generelle ordensregler på NEXT uddannelse København i Glostrup. 

Det forventes at den enkelte elev viderefører sin portfolio fra grundforløbet igennem samtlige hovedforløb, således 

at denne benyttes til opsamling og dokumentation for elevens videnstilegnelse. 

Virksomheden meddeler skolen kontaktoplysninger på den person, som er elevansvarlig i virksomheden. 

Informationen skal være skolen i hænde inden det pågældende hovedforløbs begyndelse, således at skolen har 

mulighed for hurtig kontakt med virksomheden såfremt det måtte være påkrævet.  

Skolen meddeler eleven og virksomheden kontaktoplysninger på den person, som er kontaktlærer for at sikre at 

kommunikationen mellem skole, elev og virksomhed er effektiv. 

Højniveau fag tilbydes som differentieret undervisning til den enkelte elev ud fra samråd mellem eleven og skole og 

en evt. praktikvirksomhed på følgende fag og niveauer: 

Engelsk - rutineret eller avanceret niveau 

Affaldshåndtering og miljøbevidsthed – rutineret og avanceret niveau 

Bygningsvedligeholdelse og drift – rutineret eller avanceret niveau  

Pleje og vedligeholdelse af udearealer – rutineret eller avanceret niveau 

Varmeanlæg – avanceret eller ekspert niveau 

Ventilation og indeklima – avanceret eller ekspert niveau 

Vurderingen kan føre til, at den enkelte elev afslutter et fag på et andet niveau end det 

oprindeligt fastlagte. Skolen har overordnet initiativpligt. 
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2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 

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 Ejendomsservicetekniker 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.  

  

 

 

 

 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Uddannelsens indhold og opbygning  

 

Skoleophold  

Der er 4 skoleophold på ejendomsservicetekniker uddannelsen med hovedforløb 1 – 3 af 6 ugers varighed og hovedforløb 

4 på 7 uger.   

 

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

 

Ejendomsservicetekniker (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene og planlægning af praktikmål  

 
  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 

Emne /Tema Service Vedligehold  Energi og miljø  

 

 

Fag  

 

Bygningsvedligehold  

Bygningsdrift  

Ventilation  

Indeklima 

Legepladser  

Konflikthåndtering 

Kommunikation  

Psykologi 

 

 

Bygningsvedligehold 

Bygningsdrift  

Ventilation  

Indeklima  

Varmeanlæg  

Budget og regnskab  

Pleje og vedligehold 

udearealer  

Ventilation  

Indeklima Varmeanlæg  

Affaldshåndtering  

Pleje og vedligehold af 

udearealer  

Bygningsvedligehold  

Bygningsdrift  

Varmeanlæg  

Indkøb og 

ressourcestyring  

Energioptimering 

Svendeprøve   

Praktikmål  Udearealer  

Bygninger 

Varmeanlæg  

Miljø  

Ventilation 

Brugerforhold Administration 

Idrætsfaciliteter 

Beboerdemokrati 

Boligsyn 

Boligsyn  

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  

Eks. Udearealer  Beg Rut Avan Beg Rut Avan Beg Rut Avan Beg Rut Avan 
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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.  

 

Praktikopgaver i Praktikcentret 

På Bygnings-og brugerserviceområdet kan skolepraktikken dels bestå af praktikophold på skolens afdelinger eller 

foregå som en praktisk opgave i Praktikcentret for at indøve en bestemt arbejdsfunktion. SKP Eleverne på 

skoleafdelingerne kan indgå i teamet af ejendomshåndværkere og værkstedsassistenter på skoleafdelingerne. Der er 

foretaget en gennemgang af skoleafdelingerne med afsæt i praktikmålene således, at det sikres at alle praktikmål 

kan efterleves på den pågældende adresse eller ved rotation mellem flere afdelinger. Der er tilknyttet en instruktør til 

elevgruppen fra det centrale Praktikcenter, som overordnet har det læringsmæssige ansvar for SKP eleverne. De 

enkelte opgaver udvælges nøje i forhold til en vurdering af læringsmål og opgaverne matches med hver enkelt 

elev/elevgruppe for at sikre elevens/elevernes progression i deres uddannelse.  

 

VFU  

Dele af den praktiske oplæring i Praktikcentret kan erstattes af virksomhedsforlagt undervisning (VFU). VFU er relevant 

for at give eleven mulighed for at opleve arbejdsvilkårene inden for faget i den pågældende virksomhed og styrke 

muligheden foren ordinær praktikplads. Alle VFU aftaler har en varighed på max. 1 uge, med mindre der er aftalt andet 

med det lokale uddannelsesudvalg. VFU bidrager til elevens erhvervsmæssige socialisering og faglighed. Inden eleven 

påbegynder et VFU forløb skal der være indgået og underskrevet en skriftlig aftale med den pågældende virksomhed.  

2.3 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  

Skolen har et tæt samarbejde med det faglige udvalg og virksomheder inden for fagområdet.  

Kommunikation mellem skolen og virksomhederne vedrørende elever foregår fortrinsvis elektronisk via mail og ”It’s 

Learning”. 

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) holder jævnlige møder for at sikre et godt samarbejde og høj kvalitet i 

uddannelserne. Skolen sikrer, at der er elevrepræsentanter i LUU. 
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H1   

H1 – Ejendomsservicetekniker – v.01 (Erhvervsskolereform 2015) 

Beskrivelse 

Uddannelsesforløbet tilrettelægges med hensyntagen til det uddannelsesindhold, der er fastlagt for unge under 

25 år (EUD) og for voksne over 25 år, som er vurderet til EUV3. 

For elever, der hører under kategorierne EUV1 og EUV2, afkortes uddannelsesforløbet som standard via 

godskrivning for faget ”Beboerdemokrati”, som er forudbestemt valgfag på H1. 

Afkortningen bestemmes samtidig med RKV-afklaringen. 

Uddannelsen kan afkortes yderligere, hvis det kan dokumenteres at der er grundlag herfor (BEK296, bilag 1) 

Varighed 

Hovedforløb 1 for EUD og EUV3 omfatter 6 ugers skoleundervisning. 

Hovedforløb 1 for EUV1 og EUV2 omfatter 5 ugers skoleundervisning. 

Undervisningstid 

 Den ugentlige undervisning tilrettelægges overvejende i lektionsblokke således: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00-08.45      
08.45-09.30      

09.50-10.35      

10.35-11.20      

11.50-12.35      

12.35-13.20      

13.40-14.25      

14.25-15-10      

 

Der kan forekomme ændringer, hvis dette er hensigtsmæssigt for undervisningstilrettelæggelsen. 

Hovedforløb 1 har hovedoverskriften ”Service” for at understrege at samtlige undervisningssituationer i samtlige 

fag relaterer til dette begreb. Dette gælder såvel i teoriundervisning som i praktiksituationer. 
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Fagbeskrivelse: 

Bundne læringsaktiviteter 

Bygningsvedligeholdelse og drift [Rutineret]                       54 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om arbejder ved el og vand 

- Blandingsbatterier, toiletter, afløb 

- Hårde hvidevarer (Komfur, køleskab, ovn, emhætte m.m.) 

- Skadedyr 

- Brugervejledning 

 

Læringsaktiviteter: 

Med udgangspunkt i elevens faglige og personlige erfaringer og forudsætninger, tilstræbes at der udvikles viden om 

og kritisk sans i forhold til betjening af brugere/beboere, samt teknisk viden om installationer i bygninger – såvel 

sanitære som elektriske. 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i praksisnær erfaringstilegnelse, primært i skolens  værkstedsmiljø. Den 

praktiske undervisning understøttes af oplæg fra underviseren. Igennem helhedsorienterede projekter opnås 

tværfaglige kompetencer og eleven kan, ved præsentation af projekterne, påvise kommunikations- og 

formidlingsfærdigheder. Elevens evne til selvstændigt at søge information stimuleres gennem løsning af relevante 

problemstillinger. Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

 

Underviseren evaluerer samarbejdsrelationer og elevens indsats i såvel gruppearbejde som individuelt. 

Afslutningsvis afholdes en fælles evaluering på holdet, hvor der også gives plads til elevernes vurdering. 

Evalueringen indeholder kritik af såvel samarbejdsrelationer som tilegnelsen af konkret faglig viden. 

Den praktiske undervisning foregår i skolens værksteder og ved benyttelse af de installationer, der findes på skolen. 

Desuden benyttes skolens fysiske forhold til eksemplificering af fagets indhold. Enheder, som indgår i undervisningen 

kan adskilles og repareres. Underviseren har erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget. 

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde: 

4. Eleven kan foretage udskiftning af defekte enkeltkomponenter – 

herunder elektriske og sanitære – jf. gældende regler, f.eks. udskiftning 

af taparmaturer, håndvaske, køkkenvaske, elafbrydere og stikkontakter 

5. Eleven kan udføre rensning af afløb fra sanitære installationer samt 

rensning og enkel vedligeholdelse af regnvandsafløb 

6. Eleven kan identificere mekaniske fejl ved i hårde hvidevarer, herunder 

maskiner i vaskeri 

11. Eleven kan identificere forskellige skadedyr i og ved bygninger 

12. Eleven kan foretage bekæmpelse ikke-kemisk som kemisk inden for 

gældende regler samt foretage relevant forebyggelse mod (nye) 

skadedyrsangreb  

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Projektskabelon 

- Kompendium: ”Vedligeholdelse og drift af tekniske hjælpemidler”, Svend Arleth, 

Københavns Tekniske Skole Januar 2014 

- Kompendium: ”Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejendomsservice”,  

Udarbejdet i samarbejde med SUS, Biolog, cand. scient. Jens Lodal og Biolog, 

cand. scient. Mette Knorr, 2011  

- Kompendium: ”Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejendomsservice”,  

Udarbejdet i samarbejde med SUS, Biolog, cand. scient. Jens Lodal og Biolog, 

cand. scient. Mette Knorr, 2011  

- Kompendium: ”El-lære, ejendomsservice”, Serviceerhvervenes 

Uddannelsesudvalg 
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Bygningsvedligeholdelse og drift [Avanceret]                      54 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om arbejder ved el og vand 

- Blandingsbatterier, toiletter, afløb 

- Hårde hvidevarer 

- Skadedyr 

- Brugervejledning 

 

 

Læringsaktiviteter: 

Med udgangspunkt i elevens faglige og personlige erfaringer og forudsætninger, tilstræbes at der 

udvikles viden om og kritisk sans i forhold til betjening af brugere/beboere, samt teknisk viden om 

installationer i bygninger – såvel sanitære som elektriske. 

 

Undervisningen tager udgangspunkt i praksisnær erfaringstilegnelse, primært i skolens 

værkstedsmiljø. Den praktiske undervisning understøttes af oplæg fra underviseren. Igennem 

helhedsorienterede projekter opnås tværfaglige kompetencer og eleven kan, ved præsentation af 

projekterne, påvise kommunikations- og formidlingsfærdigheder. Elevens evne til selvstændigt at 

søge information stimuleres gennem løsning af relevante problemstillinger. Eleven opfordres til at 

indsamle dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

 

 

Underviseren evaluerer samarbejdsrelationer og elevens indsats i såvel gruppearbejde som 

individuelt. Afslutningsvis afholdes en fælles evaluering på holdet, hvor der også gives plads til 

elevernes vurdering. 

Evalueringen indeholder kritik af såvel samarbejdsrelationer som tilegnelsen af konkret faglig 

viden. 

 

Den praktiske undervisning foregår i skolens værksteder og ved benyttelse af de installationer, der 

findes på skolen. Desuden benyttes skolens fysiske forhold til eksemplificering af fagets indhold. 

Enheder, som indgår i undervisningen kan adskilles og repareres. Underviseren har erfaring fra 

ejendomsserviceteknikerfaget. 

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde: 

4. Eleven kan foretage udskiftning af defekte enkeltkomponenter – 

herunder elektriske og sanitære – jf. gældende regler, f.eks. udskiftning 

af taparmaturer, håndvaske, køkkenvaske, elafbrydere og stikkontakter 

5. Eleven kan udføre rensning af afløb fra sanitære installationer samt 

rensning og enkel vedligeholdelse af regnvandsafløb 

6. Eleven kan identificere mekaniske fejl ved i hårde hvidevarer, herunder 

maskiner i vaskeri 

11. Eleven kan identificere forskellige skadedyr i og ved bygninger 

12. Eleven kan selvstændigt foretage bekæmpelse ikke-kemisk som kemisk 

inden for gældende regler samt foretage relevant forebyggelse mod (nye) 

skadedyrsangreb 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Kompendium: ”Vedligeholdelse og drift af tekniske hjælpemidler”, Svend Arleth, 

Københavns Tekniske Skole Januar 2014 

- Kompendium: ”Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejendomsservice”,  

Udarbejdet i samarbejde med SUS, Biolog, cand. scient. Jens Lodal og Biolog, 

cand. scient. Mette Knorr, 2011  

- Kompendium: ”Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejendomsservice”,  

Udarbejdet i samarbejde med SUS, Biolog, cand. scient. Jens Lodal og Biolog, 

cand. scient. Mette Knorr, 2011  

- Kompendium: ”El-lære, ejendomsservice”, Serviceerhvervenes 

Uddannelsesudvalg 
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Ventilation og indeklima [Avanceret]                                 18 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om ventilationsanlæg 

- Ventilationsanlægs opbygning 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer hvad ventilation og indeklima er, samt får viden om hvilke faktorer, der påvirker 

indeklimaet i beboelsesrum, klasserum, kontorer, idrætssale m.v. 

 

Eleven lærer at læse, forstå og anvende tegninger af vilkårlige ventilationsanlæg ved selv at 

fremstille tegningerne. 

 

Eleven lærer at kunne redegøre for enkelte komponenter og armaturers funktion og virkemåde, samt 

får forståelse for almindeligt forekommende arbejdsopgaver forbundet med de enkelte 

komponenters funktion. 

 

Eleven kan redegøre for gældende lovgivning vedrørende indretning og brandtekniske 

foranstaltninger. 

 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper. 

Tegninger og løsninger fremlægges i plenum.  

 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. Eleven opfordres til at indsamle 

dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

 

Den praktiske undervisning udføres ved hjælp af ventilationsanlæg, der er almindeligt 

forekommende i boliger, skoler og kontormiljøer, der afspejler tiden og den teknologiske udvikling. 

Der undervises ved benyttelse af diverse komponenter og attrapper. 

 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget. 

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter              7-trinsskalaen. 
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Målpinde: 

3. Eleven er bekendt med gældende lovgivning og AT-vejledninger og kender 

de faktorer, der påvirker indeklimaet 

5. Eleven kan redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for 

ventilation og indeklima samt om brandtekniske foranstaltninger 

7. Eleven kan aflæse og redegøre for anlægsdiagrammer udført efter 

gældende standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Dansk Standard, AD/ISO 4067-1 

- Bygningsreglementet, BR15 

- AT-vejledning – A.1.2 
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Ventilation og indeklima [Ekspert]                                      18 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om ventilationsanlæg 

- Ventilationsanlægs opbygning 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer hvad ventilation og indeklima er, samt får viden om hvilke faktorer, der påvirker 

indeklimaet i beboelsesrum, klasserum, kontorer, idrætssale m.v. 

 

Eleven lærer at læse, forstå og anvende tegninger af vilkårlige ventilationsanlæg ved selv at 

fremstille tegningerne. 

 

Eleven lærer at kunne redegøre for enkelte komponenter og armaturers funktion og virkemåde, samt 

får forståelse for almindeligt forekommende arbejdsopgaver forbundet med de enkelte 

komponenters funktion. 

 

Eleven kan redegøre for gældende lovgivning vedrørende indretning og brandtekniske 

foranstaltninger. 

 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper. 

Tegninger og løsninger fremlægges i plenum.  

 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. Eleven opfordres til at indsamle 

dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

 

Den praktiske undervisning udføres ved hjælp af ventilationsanlæg, der er almindeligt 

forekommende i boliger, skoler og kontormiljøer, der afspejler tiden og den teknologiske udvikling. 

Der undervises ved benyttelse af diverse komponenter og attrapper. 

 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget. 

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter              7-trinsskalaen. 
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Målpinde: 

3. Eleven er bekendt med gældende lovgivning og AT-vejledninger og kender 

de faktorer, der påvirker indeklimaet 

5. Eleven kan redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for 

ventilation og indeklima samt om brandtekniske foranstaltninger 

7. Eleven kan aflæse og redegøre for anlægsdiagrammer udført efter 

gældende standard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Dansk Standard, AD/ISO 4067-1 

- Bygningsreglementet, BR15 

- AT-vejledning – A.1.2 
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Indretning og vedligeholdelse af legepladser                      18 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om legepladser 

- Tilsyn 

- Vedligehold 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer om forskrifter og lovgivning ved etablering og vedligeholdelse af legpladser. 

 

Eleven lærer at læse, forstå og anvende relevante regler og standarder i forbindelse med praktisk 

indretning af legepladser. 

 

Eleven lærer at søge og anvende relevante oplysninger i forhold til indretning og vedligeholdelse af 

legepladser. 

 

Eleven lærer at  redegøre for relevante sikkerhedsmæssige forhold,  

samt at vedligeholde udendørs legepladser med tilhørende redskaber. 

 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper. 

Tegninger og løsninger fremlægges i plenum.  

 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

 

Den praktiske undervisning udføres så vidt muligt ved ekskursion og besøg på legepladser, der er 

repræsentative for området. 

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter             

 7-trinsskalaen. 
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Målpinde: 

1. Eleven kan redegøre for relevante sikkerhedsmæssige forhold samt udføre vedligeholdelse af 

udendørs legepladser, - arealer og – redskaber 

2. Eleven kan anvende regler, standarder mv. ved praktisk indretning af legepladser 

3. Eleven kan søge og anvende relevante oplysninger vedrørende gældende standarder, anvisninger, 

forsikrings- og ansvarsforhold mv. i forhold til indretning og vedligeholdelse af legepladser 

4. Eleven kan føre tilsyn med og vurdere, om legepladser og legeudstyr er i sikkerhedsmæssig forsvarlig 

stand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Projektskabelon 
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Konflikthåndtering og kommunikation                                18 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Samarbejdsrelationer; personlig adfærd 

- Konflikthåndtering 

- Kommunikation 

 

Læringsaktiviteter: 

            Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med   opgaver løst i grupper. 

            Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

 

Med udgangspunkt i elevens faglige og personlige erfaringer og forudsætninger, tilstræbes at der 

udvikles viden om konflikthåndtering i forhold til betjening af kollegaer, brugere/beboere. 

 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter              7-trinsskalaen 

 

Målpinde: 

5. Eleven kan skelne mellem effektiv og ineffektiv kommunikation 

6. Eleven kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem konfliktfremmende og –

dæmpende adfærd 

7. Eleven kan forebygge konflikter på baggrund af viden om eget reaktionsmønster, forståelse af 

menneskers psykologiske spil samt forskellige roller 

8. Eleven kan ved sin personlige fremtræden og adfærd, på en faglig, sikkerhedsmæssig og professionel 

måde være med til at nedtrappe opståede konflikter og afværge aggressive episoder i forbindelse med 

jobudøvelse 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 
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Psykologi                                                                                          36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Kommunikationsformer 

- Udtryks- og adfærdsformer 

Læringsaktiviteter: 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning – så vidt muligt kombineret med 

projektorienterede opgaver - således at eleven opnår en helhedsorienteret og sammenhængende 

forståelse for de psykologiske forhold, som omfattes af undervisningen. 

 

Eleven opnår kendskab til – og træning i håndtering af – udtryksformer – såvel sproglige som ikke-

sproglige. 

 

Eleven får forståelse af psykologiske udtryks- og adfærdsformer og disses sammenhæng med 

deltagernes alder, køn og sociale baggrund. 

 

Eleven opnår færdigheder i at gennemskue situations- og rollebestemte adfærdsrelationer 

 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

 

Med udgangspunkt i elevens faglige og personlige erfaringer og forudsætninger, tilstræbes at der 

udvikles viden om konflikthåndtering i forhold til betjening af kollegaer, brugere/beboere. 

 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

 

Målpinde: 

9. Under vejledning kan eleven navngive basale psykologiske forhold, begreber og tankegange der 

vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i 

10. Eleven kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for 

elevens uddannelse eller erhverv 

11. Eleven kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspillets 

betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans.  

12. Eleven kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med 

udgangspunkt i konkrete eksempler.  

13. Eleven kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social og 

kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation. 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

Projektskabelon 
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Engelsk                                                                                         36 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som: 

- Grundlæggende grammatiske øvelser. 

- Enkelte faglige begreber, som forventes anvendt indenfor arbejdet som ejendomsfunktionær. 

- Øvelser, der stimulerer brugen af faglige begreber. 

- Hensigtsmæssige oversættelser 

- Tekster på et vist niveau, der forberedes, hvorefter der vil være spørgsmål, som det 

forventes at eleven kan besvare (”comprehension”). 

- Aktiv dialog i forhold til forberedt tekst.  

- Diverse øvelser ud fra gennemgået materiale. 

- Mindre skriftlige øvelser. 

- Glosetræning med faglig relevans for eget arbejdsområde. 

- Elevproduceret materiale. 

- Anvendelse af IT til kildesøgning og informationssøgning. 

- Sproglige øvelser, der knytter sig til faget. 

- Rollespil/situationsspil – ud fra forberedt tekst. Dette vil typisk foregå i mindre grupper.  

- Styrkelse af selvtilliden i forhold til anvendelse af sproget gennem samtale i mindre grupper 

og i plenum. 

  

Beskrivelse af læringsaktiviteter – formål og indhold: 

Formålet med faget er, at eleven udvikler sin viden, færdigheder og kompetencer inden for 

engelskområdet. Der bliver i engelskundervisningen lagt vægt på faglig engelsk indenfor eget 

område. 

Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for at kunne kommunikere med engelsktalende 

kunder på et grundlæggende niveau, og være i stand til at udtrykke sig mundtligt med en vis 

præcision inden for udvalgte og afgrænsede emner. 

Eleven lærer endvidere at anvende og bearbejde viden og informationer inden for udvalgte 

afgrænsede emner, tekster og situationer. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning – ofte kombineret med projektorienterede 

opgaver, hvor eleven i samspil med andre træner øvelser i dagligsprog, som de kan forvente at 

møde i hverdagen som ejendomsfunktionær. 

Fremlæggelsen foregår oftest i plenum både individuelt og gruppevis. 

Eleverne er gennem hele forløbet blevet opfordret til at gemme samtlige materialer dom 

dokumentation i egen portfolio.  

Den afsluttende standpunktsbedømmelse gives med udgangspunkt i elevens dokumentation og 

løbende præstationer i faget. Bedømmelsen er en samlet helhedsvurdering af elevens viden, f 

ærdigheder og kompetencer i engelsk. 
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Målpinde: 

1. 1 1. Eleven kan tale i et enkelt sprog om almene og samfundsmæssige forhold på engelsk. 

2. Eleven kan kommunikere med brugere/beboere i et enkelt brancherelateret sprog. 

3. Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige situationer fra 

erhvervsliv og dagligliv. 

4. Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, sprogtræning og 

tekstproduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

Velfungerende computere med Word program (Office-pakken) til eleverne. 

iPad til undervisningsbrug. 

Aktiv brug af ”Elevplan” til gensidig kommunikation. 

God projektor – allerhelst interaktive tavler. 

Kompendium med fagrelevante tekster. 

Brug af UV-materialer fra YouTube, der er tilpasset niveau og forudsætninger 

Enkelte tekster fra ”That´s the way” af Benedikte Herold Jensen fra forlaget Systime.  

 

  



             

  31 

Beboerdemokrati og praktisk boligjura [forudbestemt valgfag]               36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Lovgivning og bekendtgørelser på området 

- Kontakt til samarbejdspartnere, herunder myndigheder 

- Almene boligorganisationers opbygning og virke 

- Beboerdemokratiske institutioner og relationer 

- Råderet, vedligeholdelse og økonomi 

 

Læringsaktiviteter: 

            Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med   opgaver løst i grupper. 

            Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

 

Med udgangspunkt i elevens faglige og personlige erfaringer, tilstræbes at der udvikles viden om 

forholdet til kollegaer, brugere/beboere og andre samarbejdspartnere. 

 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter              7-trinsskalaen 

 

Målpinde:  

1. Eleven kan ud fra Lov om Almene Boliger rådgive beboere om deres rettigheder og pligter i 

boligorganisationen 

2. Eleven kan vejlede om gældende love og regler om råderet, vedligeholdelse og husorden samt 

budgetter 

3. Eleven kan vejlede beboere m. fl. om erstatningsret og forsikringer 

4. Eleven kan vejlede om afdelingens og organisationens mødeaktiviteter, om opbygningen af de 

beboerdemokratiske institutioner og deres kompetencer 

5. Eleven kan vejlede om samarbejdet mellem beboerdemokratiet, administrationen og myndigheder 

fx kommunalt tilsyn, beboerklagenævn 

6. Eleven kan vejlede om sociale aktiviteter i afdelingen herunder hvilken indflydelse, det har på 

driftssamvær og dagligdag i afdelingen  
 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H2 

- H2– Ejendomsservicetekniker – v.01 (Erhvervsskolereform 2015) 

- Beskrivelse 

- Uddannelsesforløbet tilrettelægges med hensyntagen til det uddannelsesindhold, der er fastlagt for unge 

under 25 år (EUD) og for voksne over 25 år, som er vurderet til EUV3. 

- Uddannelsen kan afkortes yderligere, hvis det kan dokumenteres at der er grundlag herfor (BEK296, bilag 

1) 

- Varighed 

- Hovedforløb 2 for EUD og EUV3 omfatter 6 ugers skoleundervisning. 

- Hovedforløb 2 for EUV1 og EUV2 omfatter 6 ugers skoleundervisning. 

- Undervisningstid 

-  Den ugentlige undervisning tilrettelægges overvejende i lektionsblokke 

således: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00-08.45      
08.45-09.30      

09.50-10.35      

10.35-11.20      

11.50-12.35      

12.35-13.20      

13.40-14.25      

14.25-15-10      

-  

- Der kan forekomme ændringer, hvis dette er hensigtsmæssigt for undervisningstilrettelæggelsen. 

- Hovedforløb 2 har hovedoverskriften ”Vedligehold” for at understrege at samtlige undervisningssituationer 

i samtlige fag relaterer til dette begreb. Dette gælder såvel i teoriundervisning som i praktiksituationer. 
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Fagbeskrivelse: 

Bundne læringsaktiviteter 

Bygningsvedligeholdelse og drift [Rutineret]        36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bygningstegningsforståelse og målestoksforhold 

- Vurdering af skadeniveauer og forebyggelse 

- Tilstandsvurdering af bygningsdele 

- Almindelig vedligeholdelse og overfladebehandling 

- Fugt i bygninger 

Bemærk: Skal afvikles inden faget ”Budget og regnskab” 

 

Læringsaktiviteter: 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper. 

 Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

 De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

 Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i   sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

 

Målpinde:  

1. Eleven kan anvende simple tegninger og beskrivelser, herunder almindelige signaturer og 

målestoksforhold, der anvendes i bygningstegninger 

3. Eleven kan i samarbejde med kolleger anvende bygningsmaterialer til mur- og 

træværkskonstruktioner, overfladebehandling, beklædning, isolering, installationer mv. 

7.   Eleven kan vejlede brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger 

8.   Eleven kan foretage daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt forsvarligt 

9.   Eleven kan vejlede brugere og beboere om almindeligt forekommende vedligeholdelse i boliger 

10. Eleven kan vejlede brugere om overfladebehandling af gulve og vægge 

15. Eleven kan anvende og samarbejde om ajourføring af bygningsdelskort  

16. Eleven kan rekvirere og vejlede håndværkere om overfladebehandling på gulv, 

væg og loft, fugematerialer mv. 

17. Eleven kan i samarbejde med kolleger foretage tilstandsvurdering af 

bygningsskader, herunder angreb af skimmelsvamp, trænedbrydende svampe 

og insekter og anvende relevante informationskilder til identifikation af skaders 

omfang og oprindelse 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Grundlæggende byggeviden 

- Bygninger - drift og vedligeholdelse. 

- Træ 57  

- Opgaver / materiale udleveret af faglæreren 

- Kompendiet – ”Ejendommens vedligeholdelse. ” 
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Bygningsvedligeholdelse og drift [Avanceret]    36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bygningstegningsforståelse og målestoksforhold 

- Vurdering af skadeniveauer og forebyggelse 

- Tilstandsvurdering af bygningsdele 

- Almindelig vedligeholdelse og overfladebehandling 

- Fugt i bygninger 

 

Bemærk: Skal afvikles inden faget ”Budget og regnskab” 

 

Læringsaktiviteter: 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

 

Målpinde:  

1. Eleven kan anvende simple tegninger og beskrivelser, herunder almindelige signaturer og 

målestoksforhold, der anvendes i bygningstegninger 

3. Eleven kan selvstændigt vælge og anvende bygningsmaterialer til mur- og træværkskonstruktioner, 

overfladebehandling, beklædning, isolering, installationer mv. 

7. Eleven kan vejlede brugere og beboere om risici ved fugt i bygninger 

8.   Eleven kan foretage daglig bygningsvedligeholdelse sikkerhedsmæssigt      forsvarligt 

9.   Eleven kan på eget initiativ vejlede brugere og beboere om almindeligt forekommende   

  vedligeholdelse i boliger 

10.  Eleven kan på eget initiativ vejlede brugere om overfladebehandling af gulve og vægge 

15.  Eleven kan anvende og selvstændigt ajourføre bygningsdelskort  

16.  Eleven kan rekvirere og vejlede håndværkere om overfladebehandling på gulv, væg og loft,   

       fugematerialer mv. 

17.  Eleven kan selvstændigt foretage tilstandsvurdering af bygningsskader, herunder angreb af 

skimmelsvamp, trænedbrydende svampe og insekter og anvende relevante informationskilder til 

identifikation af skaders omfang og oprindelse 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Grundlæggende byggeviden 

- Bygninger - drift og vedligeholdelse. 

- Træ 57  

- Opgaver / materiale udleveret af faglæreren 

- Kompendiet – ”Ejendommens vedligeholdelse. ” 
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Ventilation og Indeklima [Avanceret]                   36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om ventilationsanlæg 

- Ventilationsanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af ventilationsanlæg  

- Fejlfinding på ventilationsanlæg og udbedring af fejl 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer at man ved hjælp af sine sanser, kan se, høre, føle, lugte og smage om der i et eller flere lokaler 

eller lejemål, er behov for ændring af luftskiftet eller brugernes adfærd i det pågældende område, samt 

kunne vurdere, om der skal udføres yderligere analyser for afdækning af problemets omfang. 

Eleven lærer hvordan man ved hjælp af et psykrometer kan bestemme luftens tørre og våde temperatur.  

Eleven lærer hvordan man, ud fra den tørre og våde temperatur og ved hjælp af et Mollier diagram, kan 

bestemme luftens fysiske egenskaber vedr. luftfugtighed.  

Eleven lærer hvad luftens relative fugtighed er, og ved hvilken temperatur luftens vanddamp vil kondensere.  

Eleven lærer hvor meget energi der er i den aktuelle luft, som udskiftes ved ventilation, samt hvor meget 

vand der er i luften. 

Eleven lærer, hvordan man ved hjælp af mikromanometer og pitotrør kan måle statisk og dynamisk tryk i 

ventilations kanaler og hvordan man kan beregne den aktuelle volumenstrøm af luft i kanalerne. 

Eleven lærer at anvende varmetrådsanemometre til bestemmelse af aktuelle volumenstrømme. 

Eleven lærer at sammenligne aktuelle luftmænger med gældende behov jvf. gældende reglementer som 

bygningsreglementet og gasreglementet B4.  

Eleven lærer at foreslå ændringer til forbedring af luftmængder, samt selv at kunne udføre mindre 

indregulering af luftstrømme. 

Eleven lærer at kunne kende forskel på forskellige varmegenvindingssystemer, samt kunne redegøre for 

deres forskellige servicerutiner herunder kunne kontrollere at kondenseret afkastluft kan bortledes gennem 

vandlås og kontrollere, at der ikke kan suges falsk luft ved udtørrede vandlåse. 

Eleven lærer at man ved hjælp varmepistol og kuldespray kan afprøve om brandtermostat og frostsikring 

fungerer. 

Eleven lærer at anvende tommelfingerregler og specielle værktøjer til at bestemme remtrukne ventilatorers 

remmes tilstand og stramning. 

Eleven lærer forskellige ventilationsanlægs funktion og virkemåde ved praktisk undervisning på 

ventilationsanlæg, der er almindeligt forekommende i boliger, skoler, fælleshuse, varmecentraler og 

kontormiljøer, der afspejler tiden og den teknologiske udvikling. Der undervises også ved hjælp af diverse 

komponenter og attrapper.  
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Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på skolens 

forskellige ventilationsanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen for bedømmelsen 

af elevens præstation efter 7-trinsskalaen 

 

 

 

 

 Målpinde:  

 
1. Eleven kan varetage drift af større eller mindre ventilationsanlæg, herunder planlægge almindeligt 

forekommende arbejdsopgaver forbundet hermed  

2. Eleven kan foretage analyser af klimaforhold med henblik på afdækning af eventuelle 

indeklimaproblemer  

3. Eleven er bekendt med gældende lovgivning og AT-vejledninger og kender de faktorer, der påvirker 

indeklimaet  

5. Eleven kan redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for ventilation og indeklima 

samt om brandtekniske foranstaltninger  

7. Eleven kan aflæse og redegøre for anlægsdiagrammer udført efter gældende standard  

8. Eleven kan udføre simpel fejlfinding på ventilationsanlæg  

9. Eleven kan udføre simple tryk og temperaturmålinger på anlægget  

   

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Bygningsreglementet, BR 15 afsnit 6 om ventilation og indeklima. 

- Gasreglementet B4` afsnit om ventilation af gasfyrede varmecentraler. 

- Ventilation i forbindelse med brand. DS428 og Exhausto brochure. 

- DS4067 

- Ventilation og Indeklima, SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg december 

2011. 
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Ventilation og Indeklima [Ekspert]                       36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om ventilationsanlæg 

- Ventilationsanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af ventilationsanlæg  

- Fejlfinding på ventilationsanlæg og udbedring af fejl 

 

Læringsaktiviteter: 
 

Eleven lærer at man ved hjælp af sine sanser, kan se, høre, føle, lugte og smage om der i et eller flere lokaler 

eller lejemål, er behov for ændring af luftskiftet eller brugernes adfærd i det pågældende område, samt 

kunne vurdere, om der skal udføres yderligere analyser for afdækning af problemets omfang. 

Eleven lærer hvordan man ved hjælp af et psykrometer kan bestemme luftens tørre og våde temperatur.  

Eleven lærer hvordan man, ud fra den tørre og våde temperatur og ved hjælp af et Mollier diagram, kan 

bestemme luftens fysiske egenskaber vedr. luftfugtighed.  

Eleven lærer hvad luftens relative fugtighed er, og ved hvilken temperatur luftens vanddamp vil kondensere.  

Eleven lærer hvor meget energi der er i den aktuelle luft, som udskiftes ved ventilation, samt hvor meget 

vand der er i luften. 

Eleven lærer, hvordan man ved hjælp af mikromanometer og pitotrør kan måle statisk og dynamisk tryk i 

ventilations kanaler og hvordan man kan beregne den aktuelle volumenstrøm af luft i kanalerne. 

Eleven lærer at anvende varmetrådsanemometre til bestemmelse af aktuelle volumenstrømme. 

Eleven lærer at sammenligne aktuelle luftmænger med gældende behov jvf. gældende reglementer som 

bygningsreglementet og gasreglementet B4.  

Eleven lærer at foreslå ændringer til forbedring af luftmængder, samt selv at kunne udføre mindre 

indregulering af luftstrømme. 

Eleven lærer at kunne kende forskel på forskellige varmegenvindingssystemer, samt kunne redegøre for 

deres forskellige servicerutiner herunder kunne kontrollere at kondenseret afkastluft kan bortledes gennem 

vandlås og kontrollere, at der ikke kan suges falsk luft ved udtørrede vandlåse. 

Eleven lærer at man ved hjælp varmepistol og kuldespray kan afprøve om brandtermostat og frostsikring 

fungerer. 

Eleven lærer at anvende tommelfingerregler og specielle værktøjer til at bestemme remtrukne ventilatorers 

remmes tilstand og stramning. 

Eleven lærer forskellige ventilationsanlægs funktion og virkemåde ved praktisk undervisning på 

ventilationsanlæg, der er almindeligt forekommende i boliger, skoler, fælleshuse, varmecentraler og 
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kontormiljøer, der afspejler tiden og den teknologiske udvikling. Der undervises også ved hjælp af diverse 

komponenter og attrapper.  

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på skolens 

forskellige ventilationsanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen for bedømmelsen 

af elevens præstation efter 7-trinsskalaen 

 

Målpinde:  

4. Eleven kan varetage drift af større eller mindre ventilationsanlæg, herunder planlægge også ikke-

rutineprægede forekommende arbejdsopgaver forbundet hermed  

5. Eleven kan foretage analyser af klimaforhold og på baggrund af resultaterne afdække eventuelle 

indeklimaproblemer  

6. Eleven er bekendt med gældende lovgivning og AT-vejledninger og kender de faktorer, der påvirker 

indeklimaet  

7. Eleven kan redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for ventilation og indeklima 

samt om brandtekniske foranstaltninger  

8. Eleven kan aflæse og redegøre for anlægsdiagrammer udført efter gældende standard  

9. Eleven kan udføre fejlfinding på ventilationsanlæg  

10. Eleven kan udføre tryk og temperaturmålinger på anlægget  

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Bygningsreglementet, BR 15 afsnit 6 om ventilation og indeklima. 

- Gasreglementet B4` afsnit om ventilation af gasfyrede varmecentraler. 

- Ventilation i forbindelse med brand. DS428 og Exhausto brochure. 

- DS4067 

- Ventilation og Indeklima, SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg december 

2011. 
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Varmeanlæg [Avanceret]                                     36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om varmeanlæg 

- Varmeanlægs opbygning og funktionsmåde 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer ved besigtigelse at kunne tegne vilkårlige varmeanlæg ved hjælp af VVS- diagram og Dansk 

standard, endvidere lærer du ved hjælp af gældende forskrifter kunne redegøre for enkelte komponenter og 

armaturers funktion og virkemåde. 

Der arbejdes med fyrede og u-fyrede varmeanlæg samt varmt brugsvandsanlæg. 

Eleven lærer at anvende Bygningsreglementet, Dansk standard nr. 439 (vandnormen), at-vejledning B.4.8 og 

forsyningsselskabernes skærpede krav. 

Eleven lærer at anvende energiligningen E= m x (t1 – t2) x c til at beregne energiforbrug, cirkulerende 

vandmængder og afkøling fjernvarme. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på skolens 

forskellige varmeanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test der, sammen med den løbende evaluering, danner rammen for bedømmelsen af 

elevens præstation efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde:  

 
11. Eleven kan aflæse og redegøre for vvs-diagrammer udført efter Dansk Standard  

12. Eleven kan drifte varmt brugsvand i forhold til fx kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer 

(Legionella) i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing  

13. Eleven kan redegøre for gældende lovgivning i henhold til bygningsreglementet  

14. Eleven kan redegøre for gældende forskrifter og bestemmelser inden for fyrede og ufyrede anlæg 

samt fjernevarme-installationer  

15. Eleven kan beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg, og efterkontrollere 

indstillingsværdier ved hjælp af producentens beregningsprogrammer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg. 

- At-vejledning B.4.8 

- Danskstandard tegningsstandarder. 

- Danskstandard nr. 439 (vandnormen) 

- SUS gratismateriale. 

- Bygningsreglementet BR 15 
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Varmeanlæg [Ekspert]                                    36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om varmeanlæg 

- Varmeanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af varmeanlæg  

- Fejlfinding på varmeanlæg og udbedring af fejl 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer ved besigtigelse at kunne tegne vilkårlige varmeanlæg ved hjælp af VVS- diagram og Dansk 

standard, endvidere lærer du ved hjælp af gældende forskrifter kunne redegøre for enkelte komponenter 

og armaturers funktion og virkemåde.

 

Der arbejdes med fyrede og u-fyrede varmeanlæg samt varmt brugsvandsanlæg. 

Eleven lærer at anvende Bygningsreglementet, Dansk standard nr. 439 (vandnormen), at-vejledning B.4.8 

og forsyningsselskabernes skærpede krav.

 

Eleven lærer at anvende energiligningen E= m x (t1 – t2) x c til at beregne energiforbrug, cirkulerende 

vandmængder og afkøling fjernvarme. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på skolens 

forskellige varmeanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test der, sammen med den løbende evaluering, danner rammen for bedømmelsen af 

elevens præstation efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde:  

 
16. Eleven kan aflæse, redegøre for og anvende vvs-diagrammer udført efter Dansk Standard  

17. Eleven kan drifte varmt brugsvand i forhold til fx kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer 

(Legionella) i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing  

18. Eleven kan redegøre for gældende lovgivning i henhold til bygningsreglementet  

19. Eleven kan redegøre for og anvende jf. love og regler gældende forskrifter og bestemmelser inden 

for fyrede og ufyrede anlæg samt fjernevarme-installationer  

20. Eleven kan beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg, og efterkontrollere 

indstillingsværdier ved hjælp af producentens beregningsprogrammer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg. 

- At-vejledning B.4.8 

- Danskstandard tegningsstandarder. 

- Danskstandard nr. 439 (vandnormen) 

- SUS gratismateriale. 

- Bygningsreglementet BR 15 
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Pleje og vedligehold af udearealer [Rutineret]     36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Jordbund 

- Gødning / kompost 

- Græs 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer at udtage prøver til tekstur -og gødningsanalyse 

Eleven lærer at forbedre og gøde en jord efter tekstur -og gødningsanalyser 

Eleven har kendskab til forskellige gødningstyper 

Eleven lærer om teksturens betydning for jordens indhold af vand og luft 

Eleven lærer at bruge analyserne til at vurdere planternes vækstforhold 

Eleven lærer om maskiner og redskaber der kan bruges til bearbejdning af jorden og udbringning af gødning 

Eleven kan angive hovedformålene ved at kompostere 

Eleven lærer hvordan vand- og luftindholdet skal være i en velfungerende kompost 

Eleven lærer om C/N forholdets betydning for kompostering 

Eleven lærer om brugen af forskellige komposttyper 

Eleven lærer at forstå forskellige komposterings-metoder 

Eleven lærer om forskellige plejeaktiviteter på græsarealer 

Eleven lærer om udførselstidspunkt for plejeaktiviteterne 

Eleven lærer om renovering af græsarealer 

Eleven lærer om ny anlæggelse af mindre græsarealer 

Eleven lærer om bekæmpelse af mos i græsarealer 

Eleven lærer om maskiner og redskaber der kan bruges til græspleje 

Eleven lærer metoder til at identificerer almindelig forekommende planter 

Eleven lærer om 10 planters vækstforhold 

Eleven lærer om 10 planters anvendelsesmuligheder 

Eleven lærer om vedligeholdelse af belægninger 

Eleven lærer i samarbejde med andre at udføre en mindre belægning 

Eleven lærer at oprette lunker i belægninger 

Eleven har kendskab til gældende normer vedr. belægninger, herunder opbygning og materialeberegning 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med  opgaver løst i grupper samt praktiske 

opgaver såvel ude som inde. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 
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Målpinde:  

 

2. Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion  
3..Eleven kan i samarbejde med kolleger udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et   
    plejeprogram  
4. Eleven kan fremstille kompost  
6. Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx   
    løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser  
8. Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder  
     handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- ”Pleje af grønne områder” printes fra https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 

- Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 (Danske anlægsgartnere) 

- Træer og buske i landskabet (Politikens forlag) 

 

  

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
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 Pleje og vedligehold af udearealer [Avanceret]    36 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som: 

- Jordbund 

- Gødning / kompost 

- Græs 

 

 

Læringsaktiviteter: 

 

Eleven lærer at udtage prøver til tekstur -og gødningsanalyse 

Eleven lærer at forbedre og gøde en jord efter tekstur -og gødningsanalyser 

Eleven har kendskab til forskellige gødningstyper 

Eleven lærer om teksturens betydning for jordens indhold af vand og luft 

Eleven lærer at bruge analyserne til at vurdere planternes vækstforhold 

Eleven lærer om maskiner og redskaber der kan bruges til bearbejdning af jorden og udbringning af gødning 

Eleven kan angive hovedformålene ved at kompostere 

Eleven lærer hvordan vand- og luftindholdet skal være i en velfungerende kompost 

Eleven lærer om C/N forholdets betydning for kompostering 

Eleven lærer om brugen af forskellige komposttyper 

Eleven lærer at forstå forskellige komposterings-metoder 

Eleven lærer om forskellige plejeaktiviteter på græsarealer 

Eleven lærer om udførselstidspunkt for plejeaktiviteterne 

Eleven lærer om renovering af græsarealer 

Eleven lærer om ny anlæggelse af mindre græsarealer 

Eleven lærer om bekæmpelse af mos i græsarealer 

Eleven lærer om maskiner og redskaber der kan bruges til græspleje 

Eleven lærer metoder til at identificerer almindelig forekommende planter 

Eleven lærer om 10 planters vækstforhold 

Eleven lærer om 10 planters anvendelsesmuligheder 

Eleven lærer om vedligeholdelse af belægninger 

Eleven kan udføre en mindre belægning 

Eleven kan oprette lunker i belægninger 

Eleven kan bruge gældende normer vedr. belægninger, herunder opbygning og materialeberegning 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper samt praktiske 

opgaver såvel ude som inde. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

                Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen  
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Målpinde:  

2.   Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion  

3. Eleven kan udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et plejeprogram  

4. Eleven kan fremstille kompost  

6. Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx 

løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser  

8. Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder 

handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- ”Pleje af grønne områder” printes fra 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 

- Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 (Danske 

anlægsgartnere) 
Træer og buske i landskabet (Politikens forlag) 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
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Budget og regnskab [Rutineret]                      36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

-  Bekendtgørelser og lovgivning om budgetlægning og   

-  Regnskabsaflæggelse 

-  Budgetters betydning 

-  PPV-Planer og disses indvirkning på budgettet 

-  Sammenhængen mellem budgetter og regnskaber  

-  Udbudsmaterialer  

 

Læringsaktiviteter: 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med   opgaver løst i grupper. 

Der tages i undervisningen udgangspunkt i resultaterne vedrørende observationer og fremstilling af 

bygningsdelskort m.v. fra faget ”Bygningsvedligeholdelse og drift”. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

 

 

 

 

  Målpinde:  

1. Eleven kan udarbejde et driftsbudget samt evt. en PPV-Plan (planlagt periodisk vedligeholdelse) 

herunder regnskab for drifts- og vedligeholdelseskonti 

2. Eleven kan på baggrund af viden om gældende udbudsregler foretage opmåling og i samarbejde 

med kolleger indhente priser, lægge budgetter, udarbejde udbudsmateriale, kvalitetssikre, 

kontere samt forestå aflevering mindre byggeopgaver  

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- AB92 

- Licitationsloven 

- Kompendiet – ”Byggesags forløb” 

- Kompendiet – ”Ejendommens vedligeholdelse” 

- Kompendiet – ”Bygningsdrift & budgetlægning” 

- V & S prishåndbog 
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Naturfag [E]                                                      36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Naturfag består af elementer fra matematik, fysik, kemi, og biologi. 

-  Fagets indhold vægtes i forhold til ejendomsservicetekniker område, 

men  omfatter altid: 

- Fysik-, kemi- og matematikfaglige beregninger 

- Energi og energiomsætning 

- Stoffers opbygning og egenskaber 

- Kemikalier og sikkerhed 

- Cellebiologi 

- Fotosyntese og respiration 

- Eksperimentelt arbejde 

- Fagets indhold deles mellem hovedforløbene 2 og 3. 

- Det anbefales at emnerne energi og energiomsætning samt kemikalier 

og sikkerhed bearbejdes på hovedforløb 4 i faget:     

”Energioptimering/Miljøbevidsthed”.  

 

   

Læringsaktiviteter: 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med   eksperimenter løst i grupper. 

Eleven udarbejder to afsluttende dokumentationer for naturfaglige emner. Begge skal indeholde et 

eksperiment, som skal forklares naturfagligt og relateres til ejendomsservicetekniker området. 

 

Dokumentationerne danner grundlag for den mundtlige prøve.  

De enkelte opgaver/dokumentationer evalueres fortløbende og godkendes af underviseren. 

Den mundtlige prøve placeres i hovedforløb 3. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin port folio.  
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Målpinde:  

 
  

1. Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare 

erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold,  

2. har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i 

sammenhæng med det naturfaglige arbejde,  

3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget,  

4. kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af 

mennesket, erhverv og samfund,  

5. kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,  

6. under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra 

forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer og  

7. kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

 

- Projektskabelon og oplæg til eksperimentelt arbejde 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Vejledning i rapportopbygning naturfag 

- Vejledning i laboratoriejournal 

- Uddrag af diverse fysik,- kemi,- biologi- og matematikbøger. 

- Uddrag ventilation og indeklima 

- Uddrag af drift og vedligehold af ufyrede varmecentraler.
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H3 

H3– Ejendomsservicetekniker – v.01 (Erhvervsskolereform 2015) 

Beskrivelse 

Uddannelsesforløbet tilrettelægges med hensyntagen til det uddannelsesindhold, der er fastlagt for unge under 

25 år (EUD) og for voksne over 25 år, som er vurderet til EUV3. 

For elever, der hører under kategorierne EUV1 og EUV2, afkortes uddannelsesforløbet som standard via 

godskrivning for faget ”Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave”, som er forudbestemt valgfag på H3. 

Afkortningen bestemmes samtidig med RKV-afklaringen. 

Uddannelsen kan afkortes yderligere, hvis det kan dokumenteres at der er grundlag herfor (BEK296, bilag 1) 

Varighed 

Hovedforløb 3 for EUD og EUV3 omfatter 6 ugers skoleundervisning. 

Hovedforløb 3 for EUV1 og EUV2 omfatter 5 ugers skoleundervisning. 

Undervisningstid 

 Den ugentlige undervisning tilrettelægges overvejende i lektionsblokke således: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00-08.45      
08.45-09.30      

09.50-10.35      

10.35-11.20      

11.50-12.35      

12.35-13.20      

13.40-14.25      

14.25-15-10      

 

Der kan forekomme ændringer, hvis dette er hensigtsmæssigt for undervisningstilrettelæggelsen. 

Hovedforløb 3 har hovedoverskriften ”Energi og Miljø” for at understrege at samtlige undervisningssituationer i 

samtlige fag relaterer til dette begreb. Dette gælder såvel i teoriundervisning som i praktiksituationer. 
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Fagbeskrivelse: 

Bundne læringsaktiviteter 

Varmeanlæg [Avanceret]                         42 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Varmeanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af varmeanlæg  

- Fejlfinding på varmeanlæg og udbedring af fejl 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer, ved brug af sine tegninger fra hovedforløb 2, samt ved besigtigelse af skolens 

forskellige fyrede varmtvandsanlæg, at kunne redegøre for hvordan varmeenergien fra 

forskellige brændsler, olie, gas og faste brændsler overføres fra kedel til det cirkulerende vand. 

Eleven lærer, ved brug af sine tegninger fra hovedforløb 2, samt ved besigtigelse og målinger 

på skolens forskellige ufyrede varmeanlæg, det værende direkte og indirekte varmeanlæg 

samt et- og tostrengede anlæg, at kunne redegøre for hvordan vandmængder og 

varmeenergien fordeles korrekt. 

Eleven lærer, ved brug af sine tegninger fra hovedforløb 2 samt besigtigelse og målinger på 

skolens varme brugsvandsanlæg, at kunne redegøre for driften af varmt brugsvandsanlæg, 

således at der ikke skabes større mængder skadelige bakterier i vandet og samtidigt sikres 

den rette brugsvands temperatur uden voldsom kalkudfældning i varmtvandsbeholder eller 

veksler. 

Eleven anvender sin viden om anlæggenes opbygning og virkemåde til at anspore simple fejl 

på anlægget – ”ingen varme”, ”manglende vandtryk”, ”statisk og dynamisktryk”, ”ingen 

cirkulation”, ” støj”,  

 Eleven anvender Bygningsreglementet, Dansk standard nr. 439 (vandnormen), at-vejledning 

B.4.8 og forsyningsselskabernes skærpede krav. 

 Eleven anvender energiligningen E= m x (t1 – t2) x c til at beregne energiforbrug, cirkulerende 

vandmængder og afkøling af fjernvarme. Samt efterkontrol med producentens 

beregningsprogrammer. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på 

skolens forskellige varmeanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen 

for bedømmelsen af elevens præstation efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde:  

 

 
3. Eleven kan drifte varmt brugsvand i forhold til fx kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer 

(Legionella) i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing  

6. Eleven kan beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg, og 

efterkontrollere indstillingsværdier ved hjælp af producentens beregningsprogrammer  

7. Eleven kan redegøre for anlæggets opbygning og indretning til brug for forskellige typer af 

brændsel og tilhørende fyringsanlæg  

8. Eleven kan klargøre, idriftsætte og fejlfinde på anlæg og sikre miljørigtig og sikker drift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag) 

 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg. 

- At-vejledning B.4.8 

- Danskstandard tegningsstandarder. 

- Danskstandard nr. 439 (vandnormen) 

- Danfoss beregningsprogrammer app eller youtube. 

- SUS gratismateriale. 

- Bygningsreglementet BR 15 
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Varmeanlæg [Ekspert]                                   42 Lektioner 

Faget indeholder emner som 

- Varmeanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af varmeanlæg  

- Fejlfinding på varmeanlæg og udbedring af fejl 

 
 
 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer, ved brug af sine tegninger fra hovedforløb 2, samt ved besigtigelse af skolens 

forskellige fyrede varmtvandsanlæg, at kunne redegøre for hvordan varmeenergien fra 

forskellige brændsler, olie, gas og faste brændsler overføres fra kedel til det cirkulerende vand. 

Eleven lærer, ved brug af sine tegninger fra hovedforløb 2, samt ved besigtigelse og målinger 

på skolens forskellige ufyrede varmeanlæg, det værende direkte og indirekte varmeanlæg 

samt et- og tostrengede anlæg, at kunne redegøre for hvordan vandmængder og 

varmeenergien fordeles korrekt. 

Eleven lærer, ved brug af sine tegninger fra hovedforløb 2 samt besigtigelse og målinger på 

skolens varme brugsvandsanlæg, at kunne redegøre for driften af varmt brugsvandsanlæg, 

således at der ikke skabes større mængder skadelige bakterier i vandet og samtidigt sikres 

den rette brugsvands temperatur uden voldsom kalkudfældning i varmtvandsbeholder eller 

veksler. 

Eleven anvender sin viden om anlæggenes opbygning og virkemåde til at anspore simple fejl 

på anlægget – ”ingen varme”, ”manglende vandtryk”, ”statisk- og dynamisktryk”, ”ingen 

cirkulation”, ” støj”, 

 

Eleven anvender Bygningsreglementet, Dansk standard nr. 439 (vandnormen), at-vejledning 

B.4.8 og forsyningsselskabernes skærpede krav.

 

Eleven anvender energiligningen E= m x (t1 – t2) x c til at beregne energiforbrug, 

cirkulerende vandmængder og afkøling af fjernvarme. Samt efterkontrol med producentens 

beregningsprogrammer. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på 

skolens forskellige varmeanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen 

for bedømmelsen af elevens præstation efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde:  

 

 
3. Eleven kan drifte varmt brugsvand i forhold til fx kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer 

(Legionella) i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing  

6. Eleven kan beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg, og 

efterkontrollere indstillingsværdier ved hjælp af producentens beregningsprogrammer  

7. Eleven kan redegøre for anlæggets opbygning og indretning til brug for forskellige typer af 

brændsel og tilhørende fyringsanlæg  

8. Eleven kan klargøre, idriftsætte og fejlfinde på anlæg og sikre miljørigtig og sikker drift  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg. 

- At-vejledning B.4.8 

- Danskstandard tegningsstandarder. 

- Danskstandard nr. 439 (vandnormen) 

- Danfoss beregningsprogrammer, app eller youtube. 

- SUS gratismateriale. 

- Bygningsreglementet BR 15 
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Affaldshåndtering og miljøbevidsthed [Rutineret]          30 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

-  

  

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer om forskrifter og lovgivning ved håndtering af affald. 

Eleven lærer at læse, forstå og anvende relevante regler og standarder i forbindelse 

affaldshåndtering. 

Eleven lærer at søge og anvende relevante oplysninger i forhold til miljøforhold. 

Eleven lærer at redegøre for relevante sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med 

håndtering af affald. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i 

grupper. Løsninger fremlægges i plenum. 

Den praktiske undervisning udføres så vidt muligt med ekskursion og besøg m.v. der er 

repræsentative for området. 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-skalaen         

Målpinde:  

1. Eleven kan alene og i samarbejde med kolleger vejlede beboere og brugere om de til enhver tid 

gældende regler om brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald 

2. Eleven kan vælge og anvende personlige værnemidler målrettet opgaven 

3. Eleven kan vejlede kolleger i brugen af personlige værnemidler  

4. Eleven kan rengøre affaldsskaktrum, affaldscontainere, affaldsrum og forestå renholdelse 

omkring storskraldscontainere på en miljømæssig forsvarlig måde  

5. Eleven kan i samarbejde med kolleger tilrettelægge miljømæssige arbejdsopgaver med henblik på 

at nedbringe omkostninger ved daglig drift  

 
 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Relevante AT-vejledninger samt Lov bekendtgørelser, udleveres af faglærer 

- Opgaver udleveret af faglæreren 
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Affaldshåndtering og miljøbevidsthed [Avanceret]         30 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

-  

  

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer om forskrifter og lovgivning ved håndtering af affald. 

Eleven lærer at læse, forstå og anvende relevante regler og standarder i forbindelse 

affaldshåndtering. 

Eleven lærer at søge og anvende relevante oplysninger i forhold til miljøforhold. 

Eleven lærer at redegøre for relevante sikkerhedsmæssige forhold i forbindelse med 

håndtering af affald. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i 

grupper. Tegninger og løsninger fremlægges i plenum. 

Den praktiske undervisning udføres så vidt muligt ved ekskursion og besøg på 

genbrugsstationer, m.v. der er repræsentative for området. 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-skalaen         

Målpinde:  

1. Eleven kan selvstændigt vejlede beboere og brugere om de til enhver tid gældende regler om         

brug og håndtering af miljøbelastende materialer og affald 

2. Eleven kan selvstændigt vælge og anvende personlige værnemidler målrettet opgaven  

3. Eleven kan vejlede kolleger i brugen af personlige værnemidler  

4. Eleven kan rengøre affaldsskaktrum, affaldscontainere, affaldsrum og forestå renholdelse 

omkring storskraldscontainere på en miljømæssig forsvarlig måde  

5. Eleven kan på eget initiativ selvstændigt tilrettelægge miljømæssige arbejdsopgaver med henblik 

på at nedbringe omkostninger ved daglig drift  

 
 
 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Relevante AT-vejledninger samt Lov bekendtgørelser, udleveres af faglærer 

- Opgaver udleveret af faglæreren 
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Pleje og vedligehold af udearealer [Rutineret]     36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Plejeprogrammer 

- Beskæring 

- Belægning 

  

Læringsaktiviteter: 

Eleven kan i samarbejde med andre udarbejde et plejeprogram for et grønt område 

Eleven lærer om forbindelsen mellem tilstandskrav og udførselskrav 

Eleven lærer om relevante tilstandskrav til forskellige typer af grønne anlæg  

Eleven lærer om beskæring under hensyntagen til plantens tilstand (stressfaktorer) 

Eleven lærer om beskæring under hensyntagen til planteart, vækstform og alder 

Eleven lærer om beskæring under hensyntagen til årstid og blomstringsmåde 

Eleven lærer om valg af korrekt beskæringsværktøj og korrekt beskæringsteknik 

Eleven lærer om beskæringen af buske og træer efter aktuelt plejeprogram 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper 

samt praktiske opgaver såvel ude som inde. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin 

portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 
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Målpinde:  

 
1. Eleven kan under vejledning udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider 

2. Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion  

3. Eleven kan i samarbejde med kolleger udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et 

plejeprogram  

4. Eleven kan fremstille kompost 

5. Eleven kan vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger  

6. Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx 

løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser  

7. Eleven kan fejlfinde og foretage rutinemæssig vedligeholdelse og inden for gældende love og 

regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder 

fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere samt 

elektrisk håndværktøj  

8. Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder 

handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- ”Pleje af grønne områder” printes fra 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 

- Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 (Danske 

anlægsgartnere) 

- Træer og buske i landskabet (Politikens forlag) 

- Beskæring, grundlæggende viden (Erhvervsskolernes forlag) 
 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
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Pleje og vedligehold af udearealer [Avanceret]     36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Plejeprogrammer 

- Beskæring 

  

Læringsaktiviteter: 

Eleven kan udarbejde et plejeprogram for et grønt område 

Eleven forstår forbindelsen mellem tilstandskrav og udførselskrav 

Eleven kan vælge relevante tilstandskrav til forskellige typer af grønne anlæg  

Eleven kan beskære under hensyntagen til plantens tilstand (stressfaktorer) 

Eleven kan beskære under hensyntagen til planteart, vækstform og alder 

Eleven kan beskære under hensyntagen til årstid og blomstringsmåde 

Eleven kan vælge korrekt beskæringsværktøj og anvende korrekt beskæringsteknik 

Eleven kan tilpasse beskæringen af buske og træer efter aktuelt plejeprogram 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper 

samt praktiske opgaver såvel ude som inde. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin 

portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 
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Målpinde:  

 
1. Eleven kan under vejledning udarbejde et plejeprogram i forhold til kvalitet og årstider 

2. Eleven kan gøre rede for plejeprogrammets funktion  

3. Eleven kan i samarbejde med kolleger udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et 

plejeprogram  

4. Eleven kan fremstille kompost 

5. Eleven kan vedligeholde og renholde befæstede arealer, herunder oprette flisebelægninger  

6. Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx 

løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser  

7. Eleven kan fejlfinde og foretage rutinemæssig vedligeholdelse og inden for gældende love og 

regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder 

fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere samt 

elektrisk håndværktøj  

8. Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder 

handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende regler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- ”Pleje af grønne områder” printes fra 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 

- Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 (Danske 

anlægsgartnere) 

- Træer og buske i landskabet (Politikens forlag) 

- Beskæring, grundlæggende viden (Erhvervsskolernes forlag) 
 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
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Energioptimering [Rutineret]                          36 Lektioner 

 

 

Faget indeholder emner som: 

- Vurdering og energioptimering af varme- og ventilationsanlæg (afkøling og genvinding) 

- Vurdering og indstilling af CTS, styring og vejrkompenseringsanlæg (varmebehov, komfort og 

varmekurver) 

- Kontrol og optimering af belysningsanlæg (energiforbrug og komfort) 

- Brugeradfærd/kundevejledning (anbefalet og optimal energianvendelse) 

- Alternativ energi, sol varme, solceller og varmepumper (praktiske og driftsmæssige krav) 

- Rentabilitet af energioptimering (investering, besparelse og levetid) 

- Bestemme omfanget af vedligeholdelse og udgifterne ved at undlade at vedligeholde 

 

Læringsaktiviteter: 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i 

grupper. 

  Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

  De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

  Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og      

  refleksion i   sin portfolio.  

  Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

Målpinde:  

1. Eleven kan på baggrund af viden om forskellige muligheder inden for bl.a. alternativ energi 

foreslå¨løsninger til energioptimering i bygninger 

2. Eleven kan medvirke ved udarbejdelse af overslag for indkøb, drift og tilbagebetalingstid, 

herunder forventet besparelse i forbindelse med investering i energibesparende 

foranstanltninger 

3. Eleven kan vejlede bruger og beboere i hensigtsmæssig brug af energieffektive foranstaltninger 

med henblik på at minimere forbruget 

4. Eleven kan opstille estimat for omkostninger ved manglende vedligeholdelse af varme- og 

ventilationssystemer 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Energioptimering i bygninger, daglig drift. 

- Ændring af eksisterende varmeanlæg. 

- Kundevejledning mindre klima og ventilationsanlæg. 

- IBI/CTS, Energioptimering af HVAC-anlæg. 
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Naturfag [E]                                                    36 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som: 

- Naturfag består af elementer fra matematik, fysik, kemi, og biologi. 

- Fagets indhold vægtes i forhold til ejendomsservicetekniker område, men omfatter altid: 

- Fysik-, kemi- og matematikfaglige beregninger 

- Energi og energiomsætning 

- Stoffers opbygning og egenskaber 

- Kemikalier og sikkerhed 

- Cellebiologi 

- Fotosyntese og respiration 

- Eksperimentelt arbejde 

- Fagets indhold deles mellem hovedforløbene 2 og 3.  

- I Hovedforløb 3 arbejdes der primært med Fysik-, kemi- og matematikfaglige beregninger. 

- Energi og energiomsætning 

- Eksperimentelt arbejde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læringsaktiviteter: 

          Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med   eksperimenter løst i 

grupper. 

          Eleven udarbejder to afsluttende dokumentationer for naturfaglige emner. Begge skal 

indeholde et eksperiment, som skal forklares naturfagligt og relateres til ejendomstekniker 

området. 

 Dokumentationerne danner grundlag for den mundtlige prøve.  

De enkelte opgaver/dokumentationer evalueres fortløbende og godkendes af underviseren. 

Den mundtlige prøve placeres i hovedforløb 3. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin port 

folio.  
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Målpinde:  

 

1. Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare 

erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold,  

2. har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i 

sammenhæng med det naturfaglige arbejde,  

3. under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget,  

4. kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets  

5. påvirkning af mennesket, erhverv og samfund,  

6. kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,  

7. under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra 

forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer og  

8. kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Projektskabelon og oplæg til eksperimentelt arbejde 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Vejledning i rapportopbygning naturfag 

- Vejledning i laboratoriejournal 

- Uddrag af diverse fysik,- kemi,- biologi- og matematikbøger. 

- Uddrag ventilation og indeklima 

- Uddrag af drift og vedligehold af ufyrede varmecentraler. 
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Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave                

                   [forudbestemt valgfag]                               36 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som:.   

- Betjening af motorkædesave 

- Vedligeholdelse af disse 

- Betjening af diverse håndredskaber 

- Sikkerhed i forbindelse med arbejdet 

 

  

   

Læringsaktiviteter: 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med   opgaver løst i grupper. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Med udgangspunkt i elevens faglige og personlige erfaringer og forudsætninger, tilstræbes at der 

udvikles viden om konflikthåndtering i forhold til betjening af kollegaer, brugere/beboere. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

 

Fagets mål:  

 
- Deltageren kan betjene, vedligeholde og udføre arbejde med motorkædesave og 

håndredskaber på en faglig og sikkerhedsmæssig korrekt måde.  

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- At-anvisninger
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløb H4 

H4– Ejendomsservicetekniker – v.01 (Erhvervsskolereform 2015) 

Beskrivelse 

Uddannelsesforløbet tilrettelægges med hensyntagen til det uddannelsesindhold, der er fastlagt for unge under 

25 år (EUD) og for voksne over 25 år, som er vurderet til EUV3. 

For elever, der hører under kategorierne EUV1 og EUV2, afkortes uddannelsesforløbet som standard via 

godskrivning enten for faget ”Energioptimering/Miljøbevidsthed” eller ”Syn af boliger”, som er valgfrie 

specialefag på H4. 

Afkortningen bestemmes samtidig med RKV-afklaringen. 

Uddannelsen kan afkortes yderligere, hvis det kan dokumenteres at der er grundlag herfor (BEK296, bilag 1) 

Varighed 

Hovedforløb 4 for EUD og EUV3 omfatter 7 ugers skoleundervisning inklusive svendeprøve. 

Hovedforløb 4 for EUV1 og EUV2 omfatter 6 ugers skoleundervisning inklusive svendeprøve. 

Undervisningstid 

 Den ugentlige undervisning tilrettelægges overvejende i lektionsblokke således: 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

08.00-08.45      
08.45-09.30      

09.50-10.35      

10.35-11.20      

11.50-12.35      

12.35-13.20      

13.40-14.25      

14.25-15-10      

 

Der kan forekomme ændringer, hvis dette er hensigtsmæssigt for undervisningstilrettelæggelsen. 

Hovedforløb 4 har hovedoverskriften ”Drift” for at understrege at samtlige undervisningssituationer i samtlige 

fag relaterer til dette begreb. Dette gælder såvel i teoriundervisning som i praktiksituationer. 
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Fagbeskrivelse: 

Bundne læringsaktiviteter 

Bygningsvedligeholdelse og drift [Rutineret]             22 Lektioner 

 

Faget indeholder emner som: 

- Døranlæg 

- Nødbelysning 

- Sikkerhedsudstyr 

- Alarmudstyr 

Læringsaktiviteter: 

Eleverne arbejder i praksis med montering og justering af dørpumpe og stanglås. 

Eleverne arbejder med alarm- og sikkerhedsudstyr via teoretisk og praktisk gemmen gang.  

I gennem teori og praktik lærer eleven om regler for nødbelysning og sikkerhedsudstyr 

herunder lovpligtige eftersyn af brandmateriel, regler for samlingslokaler, hoteller mv. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i 

grupper. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

Desuden præsenteres eleven for passende udfordringer i skolens praktikfaciliteter 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin 

portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

Målpinde:  

13. Eleven kan identificere og rette mindre fejl på døranlæg 

14. Eleven kan angive anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Kompendiet – ”Ejendommens vedligeholdelse.” 
- Eksempelsamling om brandsikring af byggeri – DBI 

- BR15 

- DBI vejledninger 

- Gældende bekendtgørelser 

- Opgaver / materiale udleveret af faglæreren 
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Bygningsvedligeholdelse og drift [Avanceret]       22 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

 

- Døranlæg 

- Nødbelysning 

- Sikkerhedsudstyr 

- Alarmudstyr 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleverne arbejder i praksis med montering og justering af dørpumpe og stanglås. 

Eleverne arbejder med alarm- og sikkerhedsudstyr via teoretisk og praktisk gemmen gang.  

I gennem teori og praktik lærer eleven om regler for nødbelysning og sikkerhedsudstyr 

herunder lovpligtige eftersyn af brandmateriel, regler for samlingslokaler, hoteller mv. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i 

grupper. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum 

 

Desuden præsenteres eleven for passende udfordringer i skolens praktikfaciliteter 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin 

portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

 

Målpinde:  

13. Eleven kan identificere og rette mindre fejl på døranlæg 

14. Eleven kan angive anvendelsesområder for nødbelysning, sikkerheds- og alarmudstyr 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Kompendiet – ”Ejendommens vedligeholdelse.” 
- Eksempelsamling om brandsikring af byggeri – DBI 

- BR15 

- DBI vejledninger 

- Gældende bekendtgørelser 

- Opgaver / materiale udleveret af faglæreren 



             

  68 

Ventilation og Indeklima [Avanceret]        36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om ventilationsanlæg 

- Ventilationsanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af ventilationsanlæg  

- Fejlfinding på ventilationsanlæg og udbedring af fejl 

 

  Læringsaktiviteter: 
Eleven lærer at udarbejde plan for periodiske eftersyn af ventilationsanlæg, som kan udføres 

af eleven selv og andre medarbejdere, samt planlægning af service, der skal udføres af 

eksternt firma. 

Eleven lærer gældende regler for energieftersyn. 

Eleven lærer at bestemme termiske virkningsgrader på forskellige 

varmegenindvindingsanlæg, samt at forstå fe forskelige anlægs funktion og anvendelses 

områder. 

Eleven lærer at udarbejde, med udgangspunkt i fabrikantens forskrifter, driftsinstruktioner til 

ventilationsanlæg. 

Eleven lærer at rådgive andre medarbejdere i brug af instruktioner til pasning af 

ventilationsanlæg. 

Eleven lærer at overvåge ventilationsanlægget ved hjælp af CTS/SRO samt at foretage 

analyser af ventilationsanlæggets energidata til brug for optimering og fejlfinding. 

Eleven lærer forskellige ventilationsanlægs funktion og virkemåde ved praktisk undervisning 

på ventilationsanlæg, der er almindeligt forekommende i boliger, skoler, fælleshuse, 

varmecentraler og kontor miljøer, der afspejler tiden og den teknologiske udvikling. Der 

undervises også ved hjælp af diverse komponenter og attrapper. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på 

skolens forskellige ventilationsanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i 

grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin 

portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget. 

Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen 

for bedømmelsen af elevens præstation efter 7-trinsskalaen 
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Målpinde:  

 
1. Eleven kan varetage drift af større eller mindre ventilationsanlæg, herunder 

planlægge almindeligt forekommende arbejdsopgaver forbundet hermed  

2. Eleven kan ved hjælp af CTS/SRO foretage analyser af ventilationsanlæggets 

energidata til brug for optimering og fejlfinding.  

3. Eleven kan redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for ventilation 

og indeklima samt om brandtekniske foranstaltninger  

4. Eleven kan bruge anbefalinger fra indreguleringsrapporter og servicerapporter fra 

ventilationsfirma til optimering af ventilationsanlæggets drift og energiforbrug.  

5. Eleven kan aflæse og redegøre for anlægsdiagrammer udført efter gældende 

standard  

6. Eleven kan udføre simpel fejlfinding på ventilationsanlæg  

7. Eleven kan planlægge periodisk eftersyn på ventilationsanlæg og ud fra disse planer 

foretage mindre også ikke rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver  

8. Eleven kan udarbejde en driftsinstruktion og er i stand til at udpege og forklare 

ventilationskomponenternes funktion og vedligehold og rådgive andre i brug af 

instruktioner om ventilationsanlæg 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Bygningsreglementet, BR 15 afsnit 6 om ventilation og indeklima. 

- Gasreglementet B4` afsnit om ventilation af gasfyrede varmecentraler. 

- Ventilation i forbindelse med brand. DS428 og Exhausto brochure. 

- DS4067 

- Ventilation og Indeklima, SUS, Serviceerhvervenes 

Efteruddannelsesudvalg december 2011. 

- Energioptimering i bygninger, daglig drift SUS, Serviceerhvervenes 

Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard, AMU Hoverdal Kim Hansen, 

AMU Hoverdal januar 2013 
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Ventilation og Indeklima [Ekspert]            36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Bekendtgørelser og lovgivning om ventilationsanlæg 

- Ventilationsanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af ventilationsanlæg  

- Fejlfinding på ventilationsanlæg og udbedring af fejl 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer at udarbejde plan for periodiske eftersyn af ventilationsanlæg, som kan udføres 

af eleven selv og andre medarbejdere, samt planlægning af service, der skal udføres af 

eksternt firma. 

Eleven lærer gældende regler for energieftersyn. 

Eleven lærer at bestemme termiske virkningsgrader på forskellige 

varmegenindvindingsanlæg, samt at forstå forskelige anlægs funktion og 

anvendelsesområder. 

Eleven lærer at udarbejde, med udgangspunkt i fabrikantens forskrifter, driftsinstruktioner til 

ventilationsanlæg. 

Eleven lærer at rådgive andre medarbejdere i brug af instruktioner til pasning af 

ventilationsanlæg. 

Eleven lærer at overvåge ventilationsanlægget ved hjælp af CTS/SRO samt at foretage 

analyser af ventilationsanlæggets energidata til brug for optimering og fejlfinding. 

Eleven lærer forskellige ventilationsanlægs funktion og virkemåde ved praktisk undervisning 

på ventilationsanlæg, der er almindeligt forekommende i boliger, skoler, fælleshuse, 

varmecentraler og kontor miljøer, der afspejler tiden og den teknologiske udvikling. Der 

undervises også ved hjælp af diverse komponenter og attrapper. 

 Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på 

skolens forskellige ventilationsanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i 

grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin 

portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget. 

 Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen 

for bedømmelsen af elevens præstation efter 7-trinsskalaen 
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Målpinde:  

 
- Eleven kan varetage drift af større eller mindre ventilationsanlæg, herunder 

planlægge også ikke-rutineprægede forekommende arbejdsopgaver 

forbundet hermed  

- Eleven kan ved hjælp af CTS/SRO foretage analyser af 

ventilationsanlæggets energidata og anvende disse til brug for optimering og 

fejlfinding 

- Eleven kan redegøre for gældende normer jf. Dansk Standard inden for 

ventilation og indeklima samt om brandtekniske foranstaltninger  

- Eleven kan bruge anbefalinger fra indreguleringsrapporter og 

servicerapporter fra ventilationsfirma til optimering af ventilationsanlæggets 

drift og energiforbrug.  

- Eleven kan aflæse og redegøre for anlægsdiagrammer udført efter 

gældende standard  

- Eleven kan udføre fejlfinding på ventilationsanlæg  

- Eleven kan planlægge periodisk eftersyn på ventilationsanlæg og ud fra 

disse planer foretage vedligeholdelsesopgaver inden for gældende love og 

regler  

- Eleven kan udarbejde en driftsinstruktion og er i stand til at udpege og 

forklare ventilationskomponenternes funktion og vedligehold og rådgive 

andre i brug af instruktioner om ventilationsanlæg  

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Bygningsreglementet, BR 15 afsnit 6 om ventilation og indeklima. 

- Gasreglementet B4` afsnit om ventilation af gasfyrede varmecentraler. 

- Ventilation i forbindelse med brand. DS428 og Exhausto brochure. 

- DS4067 

- Ventilation og Indeklima, SUS, Serviceerhvervenes 

Efteruddannelsesudvalg december 2011. 

- Energioptimering i bygninger, daglig drift SUS, Serviceerhvervenes 

Efteruddannelsesudvalg Brian Aagaard, AMU Hoverdal Kim Hansen, 

AMU Hoverdal januar 2013 
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Varmeanlæg [Avanceret]                         30 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Varmeanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af varmeanlæg  

- Fejlfinding på varmeanlæg og udbedring af fejl 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer at klargøre og idriftsættevilkårlige varme anlæg, herunder påfyldning af vand, 

starte cirkulationspumper, starte og indstille vejrkompenseringsanlæg med ønsket 

varmekurve – forholde sig til cirkulationen og cirkulationsmænger i liter/time eller m3/time. 

Eleven anvender sin viden om anlæggenes opbygning og virkemåde til at anspore simple fejl 

på anlægget – ”ingen varme”, ”manglende vandtryk”, ”statisk og dynamisktryk”, ”ingen 

cirkulation”, ” støj”, 

Eleven lærer at fejlrette, hvis der skulle være ændret på normalindstillinger, snavssamlere er 

stoppet, eller der er luft i anlægget. 

Eleven lærer sammenhængen mellem ventiler og ventilindstillinger, differenstryk og flow. (Kv- 

værdier og Kvs-værdier). 

Eleven lærer, at indregulere forskelige varmeanlæg, ved hjælp af differenstryksmålinger og 

elektroniske indreguleringsprogrammer samt kendskab til forskellige indreguleringsmetoder. 

 Eleven anvender energiligningen E= m x (t1 – t2) x c til at beregne energiforbrug, cirkulerende 

vandmængder og afkøling af fjernvarme. Samt efterkontrol med producentens 

beregningsprogrammer. 

 Eleven lærer at overvåge varmeanlægget via CTS eller SRO. 

 Eleven lærer at ændre på drift parametre via CTS eller SRO samt forholde sig til om de fysiske 

forhold passer til indstillingerne – herunder kvittere for alarmer. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på 

skolens forskellige varmeanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen 

for bedømmelsen af elevens præstation efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde:  

 

 
- Eleven kan drifte varmt brugsvand i forhold til fx kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer 

(Legionella) i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing  

- Eleven kan beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg, og 

efterkontrollere indstillingsværdier ved hjælp af producentens beregningsprogrammer  

- Eleven kan klargøre, idriftsætte og fejlfinde på anlæg og sikre miljørigtig og sikker drift  

- Eleven kan regulere og fejlsøge den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO)  

- Eleven kan foretage simple indreguleringer og differenstrykmålinger ved hjælp af elektroniske 

indreguleringsprogrammer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag) 

 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg. 

- At-vejledning B.4.8 

- Danskstandard tegningsstandarder. 

- Danskstandard nr. 439 (vandnormen) 

- Danfoss beregningsprogrammer ap eller youtupe. 

- SUS gratismateriale. 

- Bygningsreglementet BR 15 
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Varmeanlæg [Ekspert]                                   30 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Varmeanlægs opbygning og funktionsmåde 

- Målinger på og indregulering af varmeanlæg  

- Fejlfinding på varmeanlæg og udbedring af fejl 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer at klargøre og idriftsættevilkårlige varme anlæg, herunder påfyldning af vand, 

starte cirkulationspumper, starte og indstille vejrkompenseringsanlæg med ønsket 

varmekurve – forholde sig til cirkulationen og cirkulationsmænger i liter/time eller m3/time. 

Eleven anvender sin viden om anlæggenes opbygning og virkemåde til at anspore simple fejl 

på anlægget – ”ingen varme”, ”manglende vandtryk”, ”statisk og dynamisktryk”, ”ingen 

cirkulation”, ” støj”, 

Eleven lærer at fejlrette, hvis der skulle være ændret på normalindstillinger, snavssamlere er 

stoppet, eller der er luft i anlægget. 

Eleven lærer sammenhængen mellem ventiler og ventilindstillinger, differenstryk og flow. (Kv- 

værdier og Kvs-værdier). 

Eleven lærer, at indregulere forskelige varmeanlæg, ved hjælp af differenstryksmålinger og 

elektroniske indreguleringsprogrammer samt kendskab til forskellige indreguleringsmetoder. 

 Eleven anvender energiligningen E= m x (t1 – t2) x c til at beregne energiforbrug, cirkulerende 

vandmængder og afkøling af fjernvarme. Samt efterkontrol med producentens 

beregningsprogrammer. 

 Eleven lærer at overvåge varmeanlægget via CTS eller SRO. 

 Eleven lærer at ændre på drift parametre via CTS eller SRO samt forholde sig til om de fysiske 

forhold passer til indstillingerne – herunder kvittere for alarmer. 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning og med praktiske opgaver udført på 

skolens forskellige varmeanlæg, suppleret med individuelle opgaver og opgaver løst i grupper. 

Teoretiske og praktiske opgaveløsninger fremlægges i plenum.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio. 

Underviseren har udvidet teknisk uddannelse og erfaring fra ejendomsserviceteknikerfaget.  

Faget afsluttes med en test – der er sammen med den løbende evaluering danner rammen 

for bedømmelsen af elevens præstation efter 7-trinsskalaen. 
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Målpinde:  

 

 
- Eleven kan drifte varmt brugsvand i forhold til fx kalkudfældning, korrosion og mikroorganismer 

(Legionella) i varmevekslere, varmtvandsbeholdere og el-tracing  

- Eleven kan beregne energimængde ud fra målinger foretaget på et varmeanlæg, og 

efterkontrollere indstillingsværdier ved hjælp af producentens beregningsprogrammer  

- Eleven kan klargøre, idriftsætte og fejlfinde på anlæg og sikre miljørigtig og sikker drift  

- Eleven kan regulere og fejlsøge den fjernbetjente automatik via internettet (CTS og SRO)  

- Eleven kan selvstændigt foretage indreguleringer og differenstrykmålinger ved hjælp af 

elektroniske indreguleringsprogrammer 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg. 

- At-vejledning B.4.8 

- Danskstandard tegningsstandarder. 

- Danskstandard nr. 439 (vandnormen) 

- Danfoss beregningsprogrammer, ap eller youtupe. 

- SUS gratismateriale. 

- Bygningsreglementet BR 15 
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Pleje og vedligehold af udearealer [Rutineret]     22 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Maskiner 

- Plantning 

- Plantekvalitet 

  

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer om fejlfinding og vedligeholdelse af relevante maskiner, herunder græsslåmaskiner, 

jordfræser mv. 

Eleven lærer om love og regler i forbindelse med brug og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 

Eleven lærer om Normer for Anlægsgartner i forbindelse med plantning af barrods- klump og 

container planter 

Eleven lærer om korrekt plantning i forhold til jordstruktur, jordfugtighed, plantehullets størrelse samt 

opbinding af træer 

Eleven lærer om bestilling af planter i korrekt størrelse og kvalitet 

Eleven lærer om planternes modtagelse, kontrol og opbevaring inden plantning 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper samt 

praktiske opgaver såvel ude som inde. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 
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Målpinde:  

 
- Eleven kan i samarbejde med kolleger udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et 

plejeprogram  

- Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx 

løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser  

- Eleven kan fejlfinde og foretage rutinemæssig vedligeholdelse og inden for gældende love og 

regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder 

fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere 

samt elektrisk håndværktøj  

- Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder 

handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende 

regler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- ”Pleje af grønne områder” printes fra 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 

- Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 (Danske 

anlægsgartnere) 

- Træer og buske i landskabet (Politikens forlag) 

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
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Pleje og vedligehold af udearealer [Avanceret]     22 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Maskiner 

- Plantning 

- Plantekvalitet 

  

Læringsaktiviteter: 

Eleven kan fejlfinde og vedligeholde relevante maskiner, herunder græsslåmaskiner, jordfræser mv. 

Eleven kender love og regler i forbindelse med brug og vedligeholdelse af mindre gartnermaskiner 

Eleven kender Normer for Anlægsgartner i forbindelse med plantning af barrods- klump og container 

planter 

Eleven kan foretage korrekt plantning i forhold til jordstruktur, jordfugtighed, plantehullets størrelse 

samt opbinding af træer 

Eleven kan foretage bestilling af planter i korrekt størrelse og kvalitet 

Eleven kan modtage planter til kontrol og opbevaring inden plantning 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med opgaver løst i grupper samt 

praktiske opgaver såvel ude som inde. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 
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Målpinde:  

  
- Eleven kan i samarbejde med kolleger udføre pleje af udearealer i overensstemmelse med et 

plejeprogram  

- Eleven kan anvende relevante håndredskaber, værktøjer, traktorer og mindre maskiner fx 

løvsugere/-blæsere til pleje og vedligeholdelse af udearealer herunder legepladser  

- Eleven kan fejlfinde og foretage rutinemæssig vedligeholdelse og inden for gældende love og 

regler foretage mindre reparationer af relevante forekommende maskiner, herunder 

fejemaskiner, græsslåmaskiner, græstrimmere, buskryddere, hækkeklippere og jordfræsere 

samt elektrisk håndværktøj  

- Eleven kan til en given arbejdsopgave vælge og anvende korrekte værnemidler, herunder 

handsker, beskyttelsesbriller/-skærm, åndedrætsværn, beklædning og fodtøj jf. gældende 

regler.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- ”Pleje af grønne områder” printes fra https://materialeplatform.emu.dk/materialer/ 

- Normer og vejledning for Anlægsgartnerarbejde 2015 (Danske 

anlægsgartnere) 

- Træer og buske i landskabet (Politikens forlag) 

-  

https://materialeplatform.emu.dk/materialer/
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Indkøb og ressourcestyring [Rutineret]                                22 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Byggesagsforløb ved mindre byggeopgaver herunder lokalplaner mv. 

- Kvalitetssikring internt/eksternt  

- Dagligdags administrative rutiner herunder indkøb, regnskab og elektronisk registrering. 

- Anvendelse af produkter til vedligeholdelse og rengøring. 

  

 

Læringsaktiviteter: 

 

 

Eleven lærer igennem en case om relevante og kendte administrative rutiner over for offentlige 

myndigheder i forbindelse med mindre bygge/renoveringsopgaver – bl.a. lokalplaner, BBR, 

byggetilladelser, faldgrupper. 

Eleven lærer om rengøringsmidlers egenskaber, bl.a. PH-værdi, og virkning på forskellige typer 

overfalder og materialer, herunder også vaskemidler til vaskerier. Der arbejdes med teori samt 

teoretiske og praktiske opgaver. 

Eleven arbejder med kvalitetssikringen ifb. med internt og eksternt arbejde, herunder fx indkøb, 

håndværker, eget arbejde og i teamet. 

Eleven arbejder med indkøb af materialer, maskiner og forbrugsvare i overensstemmelse med 

gældende driftsbudget. Dette læres igennem en teoretisk case, casen er bygget op omkring et 

driftsbudget.  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-skalaen         
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Målpinde: 

 
1. Eleven kan foretage indkøb af fx redskaber, maskiner, værktøj, reservedele samt 

forskellige forbrugsvare til daglige ejendomsdrift  

2. Eleven kan foretage indkøb af miljørigtige produkter til forskellige rengørings- og 

vedligeholdelsesopgaver samt produkter til vaskeri  

3. Eleven kan i samarbejde med kolleger foretage arbejdsplan-lægning for 

arbejdsgrupper eller teams, herunder ferieplan-lægning  

4. Eleven kan varetage den daglige drift af et driftskontor herunder logistikken i forbrug 

og indkøb  

5. Eleven kan medvirke ved opbygning af elektronisk arkiv for drift af bygninger  

6. Eleven kan medvirke ved anvendelse af kvalitetsstyrings-redskaber  

7. Eleven kan føre dagligt regnskab for indkøb til ejendommens drift herunder for 

vaskeri  

8. Eleven kan foretage relevante og kendte administrative rutiner overfor offentlige 

myndigheder i forbindelse med mindre byggeopgaver  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materialer/litteratur (forslag): 

 

- Opgaver udleveret af faglæreren 

- Cases udleveret af faglæreren 

- BR15 
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Energioptimering/klimaløsninger [Valgfrit specialefag]        36 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- energi-/klimarenovering 

- drift af ejendomme  

- energioptimering 

- klimapåvirkninger og principper for bæredygtighed 

- energiberegninger  

- vedligeholdelse af energibesparende systemer 

 

 

 

Læringsaktiviteter: 

 

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning, suppleret med   opgaver løst i grupper. 

Opgaveløsninger fremlægges i plenum  

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Med udgangspunkt i elevens faglige og personlige erfaringer og forudsætninger, tilstræbes at 

der udvikles viden om konflikthåndtering i forhold til betjening af kollegaer, brugere/beboere. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egne erfaringer og refleksion i sin portfolio.  

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-trinsskalaen 

Målpinde:  

Eleven kan udpege fokusområder og samarbejde med andre fagområder i 

forbindelse med energi-/klimarenovering og drift i og omkring ejendommen.  

Eleven kan udarbejde løsningsforslag, der optimerer ejendommen og de 

omkringliggende arealer ud fra kendskab til klimapåvirkninger og samfundskrav, 

principper for bæredygtighed og BR 2020-rammen  

Eleven kan foretage enkle energiberegninger på baggrund af oplæg til brug for 

beslutningsprocessen  

Eleven kan jf. gældende regler foretage løbende vedligeholdelse af energibesparende 

systemer som solceller, jordvarme, varmepumper og andre energiformer  

 
 
 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Projektskabelon 

- Opgaver udleveret af faglæreren 
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Syn af boliger [Avanceret]  [Valgfrit specialefag]               30 Lektioner 

Faget indeholder emner som: 

- Vedligeholdelses ordninger 

- Tidsfrister 

- Misligholdelse 

- Almen og privat lejelov 

- Ind og udflytningssyn 

- Råderet 

 

Læringsaktiviteter: 

Eleven lærer om fagets emner ved teoretisk gennemgang af gældende love og bekendtgørelser, 

samt ved syn i praksis.  

Det praktiske syn evalueres efter følgende. 

De enkelte opgaver evalueres fortløbende af underviseren. 

Eleven opfordres til at indsamle dokumentation om egen praksis og refleksion i sin portfolio. 

Elevens præstation bedømmes ud fra den løbende evaluering efter 7-skalaen         

Målpinde: 

  
- Eleven kan foretage syn af boliger ved ind- og udflytning på baggrund af 

vedligeholdelsesreglementet 
- Eleven skal have kendskab til gældende love og regler om vedligeholdelse og 

istandsættelse 
- Eleven kan udfylde flytterapporter bl.a. syn med brug af softwarebaserede 

synsrapporter på pc eller tablet. 
- Eleven kan foretage prissætning og kontrol af istandsættelsesarbejde 
- Eleven kan opmåle arealet af vægge og gulve i et lejemål 
- Eleven kan anvende simple fototeknikker til dokumentation af mislighold og overføre 

disse til andre medier for at udarbejde en rapport over misligholdet 
- Eleven kan entydigt fastslå eventuel misholdelse 
- Eleven kan anvende regler om overholdelse af tider ved fx varsling af syn, fremsendelse 

af overslag og endelig opgørelse  
 

 
 
 

Materialer/litteratur (forslag): 

- Almen lejeloven 

- Lejeloven 

- Vedligeholdelse reglementer 

- Opgaver udleveret af faglæreren



             

  

Bilag A: Eksamensreglement for elever (kan udleveres til eksaminanderne) 

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. 

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. 

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 indenfor 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 bortvises 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 klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til skolen senest to uger efter at 

karakteren eller resultatet af prøven  er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

a) Eksamensforløbet 

 

b) de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til faget 

 

c) bedømmelse 

Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven                        
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