
1 

 
Lokal undervisningsplan, TEA GF2  

   

 

Teater-, Event- og AV-tekniker 

Grundforløb 2 - Lokal uddannelsesplan 2018/2019 
Hvor der henvises til uddannelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 443 af 13/04/2015) skal 
der gøres opmærksom på at ny bekendtgørelse er tilgængelig den 1/8-2018. Der 
henvises til Industriens Uddannelser på www.iu.dk for nyeste version. 

 

 

 

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 følgende hoved-målsætninger: 
 

● Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde 
med eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 

 

● Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende 
at sikre et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger 
og uddannelsesønske 

 

● Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers 
ugentlig læring 

 

● Undervisningen er overvejende praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. Det 
betyder, at lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder 
selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning 

 

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

 

● Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af 
sine erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 

 

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

 

● Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår 
fysiske rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter. 

 

1. Generelt for skolen 

1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser 
på NEXT 

http://www.iu.dk/
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1.1.1 Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de 
uddannelsesspecifikke fag: 
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven 

udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. 

 

Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale 

medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 
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Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 

tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 

undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 

indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed. 
 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 

arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 
 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 

opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 

uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

 
1.2 Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT 
Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og 

afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke til 

at: 

 Klarlægge elevens viden om eget niveau. 
 Udpege områder, som kræver forstærket indsats. 
 Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb 
 Inspirere eleven til yderligere læring. 

 

Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes 

speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på 

elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for 

undervisningen. 
 

Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau: 

 Den løbende evaluering. 
 Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 
 Eksamen 

 

Hertil er der nedenfor (afsnit 2) beskrevet en bedømmelsesplan for den enkelte uddannelse – 

herunder hvordan bedømmelsen af det enkelte læringselement/modul i praksis finder sted. 

 
1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering 

 

1. . Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 
 Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse.
 Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for 

eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv.
 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis 

fra medier og litteratur.
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen for 

EUV elever. 
 

2. . Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om 
uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse 
med skoleskift, om f.eks. 
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sprog- eller matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, 

om uddannelsen er den rigtige for eleven. 
 

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

for at kunne gennemføre uddannelsen. 

 
 

1.4 Eksamensregler på NEXT 
 

1.4.1 Organisation 
Centerchefen er eksamensansvarlig. 
Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 

eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området . 
 

1.4.2 Information 
Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte 

skal deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag gælder følgende: 
 

EUD: 
Eleverne informeres ved starten af skoleperioden om, hvilke grundfag der kan være eksamen i. 

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

fag de skal til eksamen i. 

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

EUD-hovedbekendtgørelsen §26 og §27 . 

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

1.4.3 Eksamen 
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 
Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

 

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 

elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse 

af årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. 

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen 

til ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014. 

 

Bemærk, at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis 

eleven ønsker adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §56 stk. 2). 
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1.4.4 Beskrivelse af prøveformer 
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør 

indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle 

faget som helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014). 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 
 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som 

ikke på forhånd er kendt af eleven. 

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

Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk 

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

Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt 

tilrettelagt inden for et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for 

den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige 

rapporter med evt. tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 
 

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

bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 2 ( Jf. § 3 i 

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

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

om: 
 

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

 

b) anvendelse af hjælpemidler 
 

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

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

e) bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i 
bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer 

 

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

1.4.5 Regler for eksamensafvikling 
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

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

elever i det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som 

udleveres til eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 
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Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 

hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

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

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

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk 

støtte (Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 

af 15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale 

undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

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

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

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

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

forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 
 

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

hvad der ønskes bedømt. 

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

følges. 

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

begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 

mindre andet er aftalt. 

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

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

foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

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

tilsynsførende må ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 
 

1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler 
Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg 

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

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

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

med klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 

kapitel 10 (BEK nr. 41, 16.01.14) 
 

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

pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

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

skolen, der kan forlange lægeerklæring. 

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

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

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

et andet tidspunkt. 
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1.4.7 Klager over eksamen 
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er 

meddelt på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

Er klageren under 18 år og ugift kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre: 
 

● Eksamens/prøveforløbet 
● De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 
● Bedømmelsen 

 

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

af skolens kommentarer. 

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

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

kommentarer. 
 

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

uddannelsen. 

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

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

klageren og evt. andre berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 
 

● Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 
● Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 
● Meddelelse om at klagen er afvist 

 

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

eleven. 

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

klagen til ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

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

Bilag A: Eksamensreglement for elever 

1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både 

for skriftlig og mundtlig eksamen. 
 

2) Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. 

anføres straks på alle modtagne ark også kladdepapir. 
 

4) Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler 

medbringes, skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- 

og tegneredskaber. For elever med særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om 

prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6. 

 
5) Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til 

opgavens 

løsning, eller forsøge på dette. Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til 

tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin 
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henvender sig. Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter tilsynsførendes 

tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende. 

 

 

6) Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. 

Hvis eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også 

afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig indenfor de sidste 15 minutter inden eksamens 

afslutning, bedes eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 
 

7) Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise 

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

senere tidspunkt. 
 

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

kræve lægeerklæring. 
 

9) I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig 

eksamen på et nyt tidspunkt. 
 

10) Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres 

til skolen senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. 

Klagen kan vedrøre: 

 eksamensforløbet 

 de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets mål 

 bedømmelse 

 Klagen skal være skolen i hænde senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven 
på normal måde 

 
1.5 Vurdering af elever ved optagelse i skolepraktik 
Inden afslutning af grundforløb, indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring vilkårene 

for optagelse i skolepraktikordningen. Der er mødepligt til orienteringsmødet, møder eleven ikke 

fortaber han/hun retten til at blive optaget i skolepraktikordningen. 

 
Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed (EMMA  
kriterierne) til at gennemføre hele uddannelsen. Her gælder følgende optagelseskrav, der alle skal 

opfyldes (jf.§ 66a i BEK af Lov om erhvervsuddannelser nr. 157 af 17.2.2015 samt 

Hovedbekendtgørelsen §§ 111- 113): 
 

● Egnede, praktikpladssøgende elever påbegynder skolepraktikken en måned efter, de 
har afsluttet grundforløbet på det adgangsgivende forløb 

 

●  Elever som senest ved afslutningen af grundforløbet har ladet sig registrere som 
praktikpladssøgende på www.praktikpladsen.dk og her indsat oplysninger om sig selv, 
der er egnede til at give virksomheder mulighed for at træffe beslutning om en eventuel 
praktikpladsaftaler 

http://www.praktikpladsen.dk/
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● Elever som forgæves har søgt praktikplads også i andre relevante erhvervsuddannelser, 
hvor der er praktikpladser 

 

● Elever som forgæves har søgt praktikplads i hele landet på www.praktikpladsen.dk 
indenfor de hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til 

 

● Egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som 
led i en erhvervsuddannelse 

 

Elever som har mistet sin uddannelsesaftale, og hvorom der køres tvistighedssag, kan ikke optages i 

skolepraktikordningen før sagen er afgjort. Der kan ikke dispenseres fra reglen. 

 

Skolen vurderer løbende om skolepraktikeleverne opfylder ovenstående kriterier - herunder om 

eleven kontinuerligt er aktivt søgende. 
 

1.6 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 
Elevens læring i skoleundervisningen i de respektive grundforløb på NEXT har et tidsmæssigt 

omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. Nedenfor i del 2 ses en konkret 

redegørelse for elevernes læringsarbejde i de enkelte læringsmoduler. 

 

1.7 Motion og bevægelse 
Der er indarbejdet et integreret program for motion, hvor den enkelte lærer kan udvælge en øvelse/r 

til den pågældende dag afhængig af klassens fysiske belastning ved arbejdet i værkstedet. Tiden til 

motion og bevægelser med medregnet i det uddannelsesspecifikke fag. 

Der er fokus på: 

 Læring i bevægelse 
 Team spirit 
 Kort, men hårdt 

 

 

 
2. Fagenes formål og profil 

 

2.0.1. Uddannelsesspecifikke fag – formål og profil : 

Introduktion: 
I de uddannelsesspecifikke fag på uddannelsen til Teater-, Event-, og AV tekniker skal man som 

elev tilegne sig de grundliggende færdigheder i scene-, lys-, lyd- og AV-teknik. Heri indgår 
grundlæggende rigning og anhug, el og elektronik, logistik og lagerstyring. 

 

Undervejs i grundforløbet skal eleven også arbejde med praktikpladssøgning, arbejdsmiljø, 

planlægning, branchekendskab og samarbejde samt vedligehold af udstyr. 

 

Løbende feedback og evaluering indgår som et centralt element i undervisningen, hvilket sikrer, at 

eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser. Gennem grundforløbet skal hver enkelt 

elev føre en logbog, hvor de dokumenterer, evaluerer og kommunikerer de anvendte metoder og 

http://www.praktikpladsen.dk/
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arbejdsprocesser. Logbogen er et vigtigt værktøj, der sikrer en dialog mellem den enkelte elev og 

lærerne om den tilegnede viden. Samtidig er det gennem den løbende feedback og vejledning, at 

læreren har mulighed for at differentiere undervisningen i forhold til den enkelte elevs faglige 

niveau. 

 

Der er tale om en helhedsorienteret undervisning, hvor faglighederne repeteres og udvikles gennem 

forløbet, men hver gang på et højere niveau. 

Engelsk på skrift og i tale indgår som en naturlig del af undervisningen. 

Sceneteknik: 

Eleven skal opnå et grundlæggende kendskab til forskellige scenetyper, inddækning og tæppetyper, 

terminologi på scenen samt de forskellige arbejdsfunktioner, fagudtryk og adfærd. 

Eleven skal kunne tilrettelægge, planlægge og dokumentere sit arbejde, kunne aflæse sceneplaner 

og anden relevant dokumentation, håndtere og anvende stiger, sætstykker og podier samt kende til 

brandregler og publikumsopbygning. Desuden skal eleven tilegne sig grundlæggende viden om 

udveksling, taljer, snoreloft, træk og knob. 

 

Eleven skal kunne arbejde med teknisk tegning, model og målestoksforhold, ligesom eleven skal 

være fortrolig med værksted, værktøj og grundlæggende materialekendskab, samt kunne arbejde 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 

 

AV-teknik: 

Med udgangspunkt i videoprojektion og dlp/lcd-projektorer vil vi stifte bekendtskab med relevante 

stik, formater og begreber med henblik på at kunne få billeder og videoindhold på lærred, væg eller 

ligende. De særlige forhold omkring produktioner ude på hoteller, konferencecentre og sportshaller 

diskuteres, ligesom de særlige udfordringer, der viser sig, når man kommunikerer fagligt med ikke- 

fagpersoner, f.eks når de kommer med en Powerpoint der ikke matcher opløsningen på 

videoprojektoren. De lydmæssige aspekter berøres, men ligger primært under faget lyd. 

 

Lysteknik: 

Med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til lys og lysudstyr, skal eleven lære 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt at udvælge, sammenkoble og anvende udstyr i praksis. 

Vi vil berøre menneskelig perception, farvelære, lysets begreber, ligesom det historiske perspektiv 

og traditioner i forskellige brancher. Eleven lærer at kende, udvælge og anvende lamper, 

lysarmaturer, dæmpere, stativer og lysborde, til forskellige formål. Motorlamper og avancerede 

lysborde berøres. 

 

Lydteknik: 

Eleverne skal tilegne sig den grundlæggende viden om lyd ud fra de fysiske principper og love. 

Have kendskab til analog og digital lyd, den menneskelige hørelse, psykoakustik, rumakustik og 

lydisolation. Kunne opstille og betjene analog og digital mixerpult, højttalere og forstærkere samt 

mikrofoner på forsvarlig vis. Have kendskab til grundliggende signalbehandling, trådløst lydudstyr 

og optageteknik. 
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Samarbejde og brancheforståelse: 

Gennem alle 20 uger er der fokus på elevernes evner til og fokus på at samarbejde. Dette sker 

blandt andet gennem teambuildingsøvelser i introugen, ved at alle opgaver under hele forløbet løses 

i grupper og ved tværfaglige projekter med andre medieuddannelser. 

 

I forhold til brancheforståelse arbejdes der under samme vilkår som i produktionsmiljøerne med 

korte produktionsperioder, fokus på struktur og faste deadlines. Samtidig styrkes elevernes evner til 

innovativ produktudvikling gennem coaching i udviklingsfasen samt strukturerede evaluerings- og 

feedbackprocesser. 

 

2.0.2 Grundfag – formål og profil: 

Dansk Niveau E 

Eleverne får styrket sine forudsætninger for at benytte det danske sprog - i skrift og tale - til 

kommunikation og samarbejde både i dagligdagen og på arbejde. De får udviklet deres innovative, 

kreative og analytiske evner til at løse opgaver og møde udfordringer i deres hverdag. 

Undervisningen er erhvervsfagligt tonet, så den udvikler elevernes evner til at begå sig i det faglige 

miljø, de uddanner dig til. Undervisningen i dansk indgår som en integreret og helhedsorienteret  

del af den uddannelsesspecifikke undervisning. Der kan læses mere i bilag 4 i BEK 1009 af 

22.09.14. 

 

Matematik niveau E 

Eleverne får styrket deres evne til at anvende matematik til at løse eller analysere praktiske opgaver 

både i dagligdagen og på arbejde. Undervisningen er erhvervsfagligt tonet, så den udvikler 

elevernes evner til at begå sig i det faglige miljø, de uddanner dig til. Undervisningen i matematik 

indgår som en integreret og helhedsorienteret del af den uddannelsesspecifikke undervisning. Der 

kan læses mere i bilag 13 i BEK 1009 af 22.09.14. 

 

2.0.3.Valgfag – formål og profil: 
I grundforløbet udbydes tre valgfagstyper: Bonusfag, støttefag og erhvervsfag. I samråd med 

lærerne vælger eleven mellem bonusfag og støttefag. 

 

Bonusfag 

Eleven har mulighed for at få løftet udvalgte uddannelsesfaglige kompetencer yderligere ved at 

arbejde med dem som bonusfag i valgfagsugerne. Dette kan enten foregå på skolen eller som 

virksomhedsforlagt undervisning. 

 

Erhvervsfag 3 niveau 2 

Arbejdsplanlægning og samarbejde. Dette er et tværfagligt projekt, hvor eleven arbejder sammen 

med grundforløbselever fra andre medieuddannelser. I mindre teams planlægger, koordinerer og 

producerer de en given opgave. Eleverne lærer relevante teknikker og værktøjer, der anvendes til at 

planlægge og dokumentere arbejdsprocessen 

 

Støttefag 

Støttefag er for de elever, der har brug for ekstra tid og hjælp til at blive mere rutineret i et 

uddannelsesspecifikt fag eller grundfag. Det kan foregå både på skolen og som virksomhedsforlagt 

undervisning. 
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2.1 Struktur og indhold i 

undervisningsforløbet Grafisk 

fremstilling(eksempel): 

 

 

Følgende moduler indgår i undervisningen på grundforløbet(eksempel). 

 

1. Introduktion 
a. Introdag – praktiske forhold. Intro til studieteknik, logbog og skema – 7 lektioner 
b. Fagintroduktion illuminationsteknik – grundlæggende introduktion– 14 lektioner 
c. Sikkerhed og løfteteknik – øvelser i løft og sikkerhed – 7 lektioner 
d. Fagintroduktion sceneteknik - grundlæggende introduktion – 14 lektioner 
e. Introduktionstur – samarbejde, gruppeøvelser og virksomhedsbesøg – 18 lektioner 
f. Fagintroduktion audioteknik - grundlæggende introduktion – 14 lektioner 

2. Lys/AV - Projektør og lyskilde - 7 lektioner 
3. Lyd 1 - Fysikken - hørelsen – psykoakustikken - 14 lektioner 
4. Lys/AV - Lysophængning - 7 lektioner 
5. Praktikpladssøgning 1 – Udarbejdelse af ansøgning og CV, brancheforståelse - 7 lektioner 



12 

 
Lokal undervisningsplan, TEA GF2  

   

 

6. Lyd 2 - Rumakustik - lydisolation - definition af “god lyd i salen” - 14 lektioner 
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7. Lys/AV - Dæmp og Styr - 7 lektioner 
8. Lyd 3 - Analog og digital begrebsverdener, mikrofoner og mikrofonteknik - 14 lektioner 
9. El - Grundlæggende viden om stærkstøm - 7 lektioner 
10. Lys/AV - Lysfokusering - 7 lektioner 
11. Praktikpladssøgning 2 – Opfølgning - 7 lektioner 
12. Lyd 4 - Forstærkere - delefiltre - højttalere – subwoofere -7 lektioner 
13. Elektronik og montage - Grundlæggende viden om elektronik, svagstrøm og montage - 

21 lektioner 
14. Lys/AV – Projektion og video - 14 lektioner 
15. Lyd 5 - Mixerpulten og den anvendelse - herunder filtre - og outboard - 14 lektioner 
16. Lys/AV – Lysbord 1 - 7 lektioner 
17. Valgfag – Støttefag/bonusfag – fag som styrker læring i andre fag, eller som giver mulighed 

for videregående fordybelse i særlig områder - 35 lektioner 
18. Lyd 6 - Praktisk anvendelse sals- og medhørs lyd - 7 lektioner 
19. Lys/AV – Lysbord 2 - 14 lektioner 
20. Sceneteknik - Generelle praktiske færdigheder i sceneteknik og grundlæggende kendskab 

til sceneteknik og udstyret der tilhøre - 35 lektioner 
21. 1. hjælp & Brand - 28 lektioner 
22. Praktikpladssøgning 3 - Opfølgning - 7 lektioner 
23. Skills – Tværfagligt projekt på location - 35 lektioner 
24. Fællesfaglig uge – Samarbejde med de øvrige grundforløb på Medieproduktion 

om produktion af fælles website med foto, AV og udstillingselementer-  35 
lektioner 

25. Produktion og værksted - Processen i en produktion samt kørekort til værksted - 70 
lektioner 

26. Grundlæggende rig & anhug - basal teori omkring rigning og anhug, fokus på sikkerhed 
og brancherelevant udstyr - 35 lektioner 

27. Valgfag - Støttefag/bonusfag – fag som styrker læring i andre fag, eller som giver mulighed 
for videregående fordybelse i særlig områder - 35 lektioner 

28. Projekt – Tværfagligt projekt - 21 lektioner 
29. Lyd 7 – repetition - 14 lektioner 
30. Valgfag - Støttefag/bonusfag – fag som styrker læring i andre fag, eller som giver mulighed 

for videregående fordybelse i særlig områder - 35 lektioner 
31. Grundforløbsprojekt - 35 lektioner 

 
 
 
 

32. Grundforløbseksamen og Grundfagseksamen 
 

Grundforløb 2 på uddannelsen til Teater-, Event- og AV teknikker er et 20 ugers samlet forløb, der 

integrerer undervisning i de uddannelsesspecifikke fag med to grundfag (dansk og matematik) samt 

valgfag. 

 

Undervisningsformen er varieret og omfatter teoretiske oplæg i plenum, hands-on-øvelser, skriftlige 

opgaver, produktionsopgaver under branchelignende vilkår, tværfaglige samarbejder og besøg fra 

branchefolk. Alt efter sværhedsgraden af de opgaver, eleverne vælger, bliver der leveret en 

differentieret undervisning, der tager udgangspunkt i elevernes kompetenceniveau. 
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Overgangskravene til hovedforløbet omfatter især færdigheder og kompetencer i teknikken til 

visuel og auditiv kommunikation i Live sammenhænge. Det vil sige, at eleven skal være i stand til 

at vælge og anvende teknisk udstyr på en korrekt og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde til at løse 

opgaver til scene- og udstillingsbrug. 
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I overgangskravene er der fokus på elevens branchekendskab, evne til selvstændigt at planlægge, 

koordinere og udføre opgaver, evnen til at samarbejde og til at anvende faglig dokumentation i forhold 

til en praktisk arbejdsproces. 

 

I undervisningen indgår også: 

● Førstehjælp og Brandbekæmpelse - certifikatfag (bestået/ikke bestået) 
● Dansk (niveau E) – Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 
● Matematik (niveau E) – Matematisk til løsning af praktiske opgaver, genkende 

matematikken i praktiske situationer, anvende tal og symboler og enkle formeludtryk, 
kommunikation af matematiske løsninger, anvendelse af relevante hjælpemidler. 

 

Undervisningen i grundfag afsluttes med standpunktskarakter, og der afholdes eksamen i et af 

fagene. Faget vil blive udtrukket af Undervisningsministeriet. 

 

 

 

2.2 Faglige mål 
Paragraf 3 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og 
eventtekniker (BEK nr 443 af 13/04/2015) beskriver kompetencerne forud for optagelse til 
skoleundervisning i hovedforløbet: 

 

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde 

betingelserne i stk. 2-6. 

 

Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og 
maskiner, herunder gængse faglige udtryk og begreber. 

2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 
3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 

forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel. 
4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver. 
5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave. 
6. Scenetyper, sceneplaner og faste installationer. 
7. Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og 

udstyr. 
8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 

radiobølger, hydraulik og tryk samt strøm og spænding. 
 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1. Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af 
enkle arbejdsopgaver. 

2. Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol 
o.lign. 

3. Faglig sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 
henhold til gældende regler. 

4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 
faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som 
eksternt hos kunderne. 
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5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
6. Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb. 
7. Faglig sikker anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling 

informationsindsamling samt behandling af billede, lys og lyd. 
 

Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 
2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en 

given opgave. 
3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 

dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr. 
5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre. 
6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 

arbejdsprocesser, metoder og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi. 
7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om 

udvikling af processer og metoder. 
8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og 

maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver. 
9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr 

forhold til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler. 
10. anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel 

fejlfinding på elektronisk basisudstyr. 
11. sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende 

sikkerhedsregler. 

12. med faglig sikkerhed udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende viden om 
scenetyper, sceneplaner og faste installationer. 

13. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant 
teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg. 

14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende, relevant 
teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg. 

15. planlægge, optage, redigere og gennemføre en enkel AV-produktion ved anvendelse af 
relevant teknisk udstyr. 

16. demonstrere forståelse af hovedindholdet af tekster på engelsk om udvalgte emner inden 
for erhverv, uddannelse, samfund og almene sammenhænge i forskellige teksttyper og 
medier. 

17. udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, 
uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge. 

 

Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende 

karakter: 

1. Dansk på E-niveau, bestået. 
2. Matematik på E-niveau, bestået. 

 

Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 

1. Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds 
uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 

2. Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 
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sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 

 
 

2.3 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver  i de enkelte læringsmoduler 
Her følger en beskrivelse af alle moduler på grundforløbet. I beskrivelserne indgår 

undervisningsmodulets formål, elevens læringsudbytte, valg af arbejdsformer, valg af opgaver samt 

de tilknyttede kompetencer eleven skal tilegne sig for at kunne blive optaget på hovedforløbet af 

uddannelsen. Kompetencerne fremgår af ovenstående §3 stk. 2-4 i ”Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker". 

 

I undervisningsmodulerne arbejdes der med et differentieret læringstilbud, der matcher den enkelte 

elevs forudsætninger. Dette sker gennem dels et differentieret opgavekatalog, hvor eleverne kan starte 

op med samme opgave, og herefter vil eleverne blive stillet niveauopdelte opgaver. Der vil være 

opgaver, der opfylder overgangskravene og opgaver til de særlig dygtige elever. 

Samtidig har læreren - gennem den individuelle instruktion, feedback og vejledning - mulighed for 

at differentiere undervisningen i forhold til den enkelte elevs niveau. 

Endelig vil der med baggrund i den løbende evaluering af eleverne gennem modulerne blive udbudt 

bonusfag og støttefag, der matcher elevernes aktuelle behov og faglige niveau. 

 

Kompetencemålene er inddelt i tre niveauer: 

 ”Viden om…” i stk. 2, 1-8. Disse overgangskrav nummereres 2.1 – 2.8
 ”Færdigheder i…” i stk. 3, 1-7. Disse overgangskrav nummereres 3.1 – 3.7
 ”Kompetencer til…” i stk. 4, 1-17. Disse overgangskrav nummereres 4.1 – 4.17.

 

 

Modul 1 – Introduktion 

Undervisningsmodulets formål: 
Modulet introducerer eleverne til praktiske forhold på skolen, herunder skema og studieteknik, samt 

sikkerhed og løfteteknik. Endvidere giver modulet eleverne en begyndende forståelse for fagene 

audioteknik, illuminationsteknik og sceneteknik. 

Lærerne får lejlighed til at vurdere elevernes faglige og sociale forudsætninger, styrke det sociale 

netværk på holdet og at gøre eleven bekendt med skolens fysiske udstyr. 

 

Elevens læringsudbytte: 

 Grundlæggende introduktion til audioteknik, illuminationsteknik og sceneteknik
 Sikkerhed og løfteteknik
 At gøre eleven bekendt med skolens fysiske udstyr
 Styrke samarbejdsrelationerne og det sociale netværk på holdet

 

Valg af arbejdsformer: 

 Oplæg i plenum 
 Dialogundervisning om teoretiske begreber og perspektiver 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 Virksomhedsbesøg 
 Elevfremlæggelser i grupper eller i plenum 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed:  

 Praktiske øvelser i opstilling og anvendelse af udstyr 
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 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 
gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret coaching 
og vejledning. 

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 
2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.5. Tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
 

 

Modul 2 - Lys/AV - Projektør og lyskilde 

Undervisningsmodulets formål: 

At give eleverne teoretisk viden og praktisk erfaring med projektører og tilbehør. 
 

Elevens læringsudbytte: Følgende 

temaer kommer i spil: 

 Lyskilder og fatninger 
 Projektørtyper og optik 
 Farvefiltre og reflektionsmedier 
 Goboer, knive og barn doors 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Dialogundervisning om teoretiske begreber og perspektiver 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i grupper 

Valg af opgaver: 

 Primært praktiske øvelser med projektører 
 brug af filter, knive og barndoors i klassen, for at få føling med mekanikken 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret coaching 
og vejledning 

 7 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 
gængse faglige udtryk og begreber. 
2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 
2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel. 
2.6. Scenetyper, sceneplaner og faste installationer. 

2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 
radiobølger, hydraulik og tryk samt strøm og spænding. 
 
 



40 

 
Lokal undervisningsplan, TEA GF2  

   

 

Modul 3 - LYD (1) - Fysikken - hørelsen - psykoakustikken 

Undervisningsmodulets formål: 
Opbygning af begrebsverden og et fælles teknisk sprog samt indføring i de væsentligste formler til 

brug for fremtidige beregninger. 

 

Elevens læringsudbytte:  

 At give eleven begyndende forståelse for de relevante faktorer fra fysikkens verden 
 Gøre eleven i stand til at kunne anvende afstandsloven 
 Introducere eleven til dB-begrebet 
 At give eleven indblik i hørelsens funktion og begrænsninger herunder psykoakustik 
 At introducere eleven til værktøjer så denne kan træne sit gehør til genkendelse af 

frekvenser med 1/1 oktavs nøjagtighed 
 At give eleven indsigt i hørelsens loudness kurve 

 

 Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed: 

 Praktiske øvelser med måleudstyr 
 Lærerdemonstration af Haas effekten 
 Lytteøvelser med loudness effekten 
 Øvelser med browserbaserede høretræning 
 Øvelser med spektralt gehør 
 Test i spektralt gehør 
 Skriftlig test i stoffet herunder praktisk anvendelse og omskrivning af formler 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 14 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 

radiobølger, hydraulik og tryk, samt strøm og spænding 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
 

Modul 4 - Lys/AV - Lysophængning 

Undervisningsmodulets formål: 

At give eleverne teoretisk viden og praktisk erfaring med ophængning og tilslutning af primært 

projektører. 

 

Elevens læringsudbytte: 

Følgende udstyr og temaer kommer i spil: 

 Sikkerhed - rørbeslag - sikkerhedswirer 

 Lampestativer 
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 Sikkerhed EL - sikring og HPFI-relæ 
 Strøm, kabler og stik 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Dialog om begreber 
 Gruppeopgaver 
 Fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

Valg af opgaver: 

 Praktiske øvelser med ophæng af projektører på stativer og rig i grupper. 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret coaching 
og vejledning 

 Antal lektioner: 7 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, 
herunder gængse faglige udtryk og begreber. 
2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 
2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel. 
2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver. 
2.5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave. 
2.6. Scenetyper, sceneplaner og faste installationer. 
2.7. Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr. 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.3. Faglig sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 

henhold til gældende regler. 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 

4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre. 

4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner 
til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver. 

 

Modul 5 – praktikpladssøgning 

Undervisningsmodulets formål: 
Modulet skal sikre, at eleverne er klædt bedst muligt på ift. til at søge praktikplads. I forløbet lære 

eleverne at researche på arbejdspladser, de lærer at skrive målrettede ansøgninger og CV’er samt at 

gennemføre jobsamtaler. 

 

Elevens læringsudbytte: 

● Eleven lærer at skrive målrettede ansøgninger, udarbejde CV og gennemføre jobsamtaler. 
● Eleven præsenteres for praktikstedernes krav til praktikanter 

 

Valg af arbejdsformer: 
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● Oplæg i klassen ved lærere, gæstelærere studievejleder og branchefolk 
● Der undervises ud fra hjemmesiden: Guide til praktikplads (www.gtilp.dk), hvis skabeloner 

giver eleven struktur på ansøgningen, og som også hjælper eleven til at konkretisere sine 
kompetencer. 

● Personlige samtaler med læreren. 
● Løbende feedback og evaluering af skriftlige arbejder. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

● Research på potentielle praktikvirksomheder. 
● Udarbejdelse af skriftlige ansøgninger og CV’er. 
● De elever, der allerede har en praktikplads vil blive stillet fagspecifikke opgaver 
● 7 lektioner. 

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel. 
2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver. 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 

faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos 

kunderne. 

3.7. Faglig sikker anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling 
informationsindsamling samt behandling af billede, lys og lyd. 

 

 

Modul 6 - LYD (2) -  Rumakustik - lydisolation - definition af “god lyd i salen” 

Undervisningsmodulets formål: 
Opbygning af begrebsverden og et fælles teknisk sprog. Indføring i de væsentligste formler til brug for 

fremtidige beregninger. 

 

Elevens læringsudbytte:  

 At give eleven tilstrækkelig viden til at kunne skelne imellem hvornår der er tale om 
rumakustik, og hvornår der er tale om lydisolation 

 At gøre eleven er i stand til at anvende Sabines formel til bestemmelse at et lokales 
beregnede efterklangstid 

 At gøre eleven bekendt med fordeling af stående bølger i et rum med parallelle flader samt 
ekko og flutter 

 At gøre eleven i stand til at kunne opstille de 5 mest væsentlige parametre for “god lyd i 
salen” oplevet med tilhørerens ører 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 Fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

 

http://www.gtilp.dk/
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Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed:  

 Øvelse i praktisk brug af Sabines formel (Opmåling af lokale - indsamling af information om 
overflader - beregning af areal overflader - beregning af efterklangstid i de 6 oktavbånd) 

 Demonstration af efterklangsmåling i samme lokale som der er lavet beregninger på 
 Demonstration af fordeling af stående bølger 
 Øvelser i beregning af fordeling af stående bølger 
 Skriftlig test i stoffet med anvendelse af relevante formler 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 14 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 

radiobølger, hydraulik og tryk, samt strøm og spænding 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
 

Modul 7 - Lys/AV-Dæmp og Styr 

Undervisningsmodulets formål: 
At give eleverne teoretisk viden og grundlæggende praktisk erfaring med tilslutning af dæmper og 

lysbord. 

 

Elevens læringsudbytte: 

Følgende udstyr og temaer kommer i spil: 

 Dæmpere, DMX og styring 
 Binære tal 
 Krydsfelt 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Dialog om begreber 

 Praktiske øvelser 

 Fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

Valg af opgaver: 

 Opgaver på papir med binære tal og skema tegning af strømmens vej i anlæg 

 Praktiske øvelser 
 Antal lektioner: 7 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, 
herunder gængse faglige udtryk og begreber. 
2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 

2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel. 
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2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver. 
2.5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave. 
2.6. Scenetyper, sceneplaner og faste installationer. 
2.7. Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr. 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1. Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle 
arbejdsopgaver. 
3.2. Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol 
o.lign. 
3.3. Faglig sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 
henhold til gældende regler. 
3.6. Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb. 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr. 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre. 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner 
til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver. 
4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold 
til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler. 
4.10. anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel fejlfinding 
på elektronisk basisudstyr. 
4.13. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 
udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg. 

 

 

Modul 8 - LYD (3) - Analog og digital begrebsverdener samt mikrofoner og mikrofonteknik 

Undervisningsmodulets formål: 
Praktiske færdigheder med analog og digital lydteknologi samt mikrofoner. 

 

Elevens læringsudbytte: 

 At gøre eleven i stand til skelne mellem analog og digital lydteknologi 
 At give eleven indblik i sammenkobling af lydudstyr samt gøre denne i stand til at 

sammensætte og sammenkoble et lille anlæg til en kendt opgave 

 At give eleven kendskab til de mest almindelige systemkomponenter anvendt i forbindelse 
med analog- og digital lydteknik 

 At give eleven kendskab til de mest almindelige mikrofontyper og omformning princip 
 At gøre eleven i stand til at vælge en mikrofon til en given opgave 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 Fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 
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Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

 Praktisk øvelse i opsætning og sammenkobling af lydanlæg 
 Skriftlig opgave i grundlæggende analog- og digitallyd teknologi 
 Praktisk øvelse i sammenligning af de forskellige mikrofon karakteristika ved hjælp af 

lydoptagelser 

 Skriftlig opgave i mikrofontyper og mikrofonteknik 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 14 lektioner 

 

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 

gængse faglige udtryk og begreber 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold til 
en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler 

4.14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 

udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg 

4.17. Udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, 
uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge. 

 

 

 

Modul 9 & 13 – El, elektronik og montageteknik (1) 

Undervisningen i dette fag er fordelt over to moduler. Denne beskrivelse gælder for begge moduler. 
 

Undervisningsmodulernes formål: 

Give eleven en grundlæggende indsigt i anvendelse af el i fagene med respekt for sikkerhed, gældende 

regler og lovgivning. Gøre eleven bekendt med grundlæggende teori nødvendig for forståelse af 

elektroniske kredsløb og deres funktion. Give eleven evner til at foretage enkle monteringer af 

brancherelevante stik- og kabeltyper samt indsigt i loddeteknik samt arbejdsmiljøregler om dette. 

 

Elevens læringsudbytte (Modul 9): 

EL: 

 Grundlæggende kendskab til forsyningsnettet 
 Forståelse af nulling og jord 

 Kendskab til brumsløjfer og hvor disse undgås 
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 Forståelse for galvanisk adskillelse 
 Materialekendskab 
 Forståelse af anvendelse af fejlstrømsrelæ 
 Forståelse af anvendelse af sikringer 
 Grundlæggende kendskab til stærkstrømsreglementet 
 Indsigt i spændings distribution i en given opgave 
 Kendskab til Ohms lov 
 Er i stand til at foretage effektberegninger 
 Indsigt i kabeltværsnit / kabellængde og spændingsfald 
 Kendskab til IP-Klassificering 

 

Elektronik (Modul 13): 

 Diagramforståelse 
 Kan anvende pc-baseret tegneprogram til udformning af enkle diagrammer 
 Kan anvende Ohms lov til at beregne modstand/strømstyrke/spænding i serie-, parallel- 

samt blandede forbindelser 
 Kan beregne en spændingsdeler 
 Kendskab til modstand, kondensator samt spolers ac/dc egenskaber herunder fase 
 Kendskab til opbygning af en stabiliseret strømforsyning samt en SMPS 
 Kendskab til ESD (Electro Static Discharge) 
 Kan anvende farvekoden for komponenter 
 Har kendskab til EMC (Elektromagnetisk Kompatibilitet) 
 Forstår afstandslovens betydning for hvordan elektromagnetiske felter aftager med 

afstanden 
 Kan udføre enkelte regneopgaver med binære tal 
 Kan udføre enkelte regneopgaver med hexadecimale tal 
 Er bekendt med boolsk algebra 
 Har forståelse for grundlæggende måletekniker 

 

Montage (Modul 13): 

 Kan håndtere en loddekolbe 
 Har indsigt i loddetins sammensætning 
 Har kendskab til de arbejdsmiljømæssige faktorer i anvendelsen af bly og flussyre 
 Er i stand til at genkende de branchen mest udbredte stiktyper samt foretage montage 

på kabel 
 Forståelse for anvendelse af aflastning 
 Har indsigt i begrebet polaritet og kan kende forskel på fase og polaritet 
 Kan anvende en kabeltester 
 Har kendskab til kabinets opbygning 
 Har kendskab til printtyper og -layout 
 Kan forstå en stykliste 
 Kan montere netværks- og coaxkabel ved hjælp af en crimptang 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Oplæg i plenum 
 Gruppearbejde (2-5 mands grupper) 
 Skriftligt arbejde i form af tegnings og beregningsopgaver 

 Løbende vejledning og coaching af grupper i forbindelse med opgaveløsning 
 Praktisk arbejde på værksted 
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 Evaluering i plenum 
 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed:  

 Udformning af diagrammer ved hjælp af pc-baseret tegneprogram 
 Quiz og Byt øvelser i det præsenterede stof 
 Beregningsopgaver i Ohm lov og spændingsdelere, effekt og spændingstab 
 Regneopgaver i binære og hexadecimale tal 
 Skriftlig aflevering af afsluttende opgave 
 Praktiske montage øvelser på værksted 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 Varighed 28 lektioner (7, 10, 11) 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, 
herunder gængse faglige udtryk og begreber 
2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 
2.5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave 

2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 

radiobølger, hydraulik og tryk, samt strøm og spænding 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1 Fagligt sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle 

arbejdsopgaver 

3.3. Fagligt sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 

henhold til gældende regler 

3.6. Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 

4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 

 

 

 

Modul 10: Lys/AV - Lysfokusering - 7 lektioner 

Undervisningsmodulets formål: 

 At give eleverne praktisk erfaring med fokusering af projektører. 
 

Elevens læringsudbytte: 

Følgende udstyr og temaer kommer i spil: 

 Røg, lys, vinkler og effekt 

 Ophængning og fokusering 

Valg af arbejdsformer: 

 Dialog om begreber og gruppeopgaver. 
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Valg af opgaver: 

 Primært praktiske øvelser med ophæng og fokusering af projektører i røg og med 
mannequin eller lignende. 

 Antal lektioner: 7 
 

Tilknyttede mål i modulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, 
herunder gængse faglige udtryk og begreber. 
2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 
2.5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave. 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.3. Faglig sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 
henhold til gældende regler. 
3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 
faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos 
kunderne. 
3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 
4.2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given 
opgave. 
4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre. 

4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til 

udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver. 

4.10. anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel fejlfinding 
på elektronisk basisudstyr. 
4.11. sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende 
sikkerhedsregler. 

 
 

Modul 11: Praktikpladssøgning 2 – Opfølgning - 7 lektioner 

Se modul 5 

 
 

Modul 12 - LYD 4 - Forstærkere - delefiltre - højttalere – subwoofere 

Undervisningsmodulets formål: 
Praktiske færdigheder i anvendelse af forstærkere, delefiltre, højttalere og subwoofere. Indføring i de 

væsentligste formler til brug for fremtidige beregninger. Introduktion til grundlæggende vedligehold. 

Elevens læringsudbytte:  

 At give eleven kendskab til de almindeligste forstærkertyper og deres opbygning og 
vedligehold 

 At træne elevens evner i praktisk anvendelse af beregning af impedans, spændingsfald og 
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effekt 
 At give eleven grundlæggende kendskab til delefilter typer og deres anvendelse 
 At give eleven grundlæggende kendskab til højttalertyper, kobling principper og vedligehold 
 At gøre eleven i stand til at anvende software til forudsigelse af et højttaler lyddesign 
 At gøre eleven i stand til at foretage måling af lydtryk samt give kendskab til måling af 

frekvensgang samt faseforløb 
 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum - 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 Fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

 Elevøvelse i cardioid sub og end fire opstilling 
 Elevøvelse med opstilling og sammenkobling af passiv, aktiv og self powered højttalere 
 Skriftlig test i stoffet 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 7 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 

gængse faglige udtryk og begreber 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold 
til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler 
4.10. anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr, samt medvirke til enkel fejlfinding 
på elektronisk basisudstyr 
4.14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 
udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg 

 

 

Modul 13 - El, elektronik og montageteknik (2) 

Se Modul 9. 

 

 

Modul 14 - Lys/AV – Projektion og video 

Undervisningsmodulets formål: 
At give eleverne teoretisk viden og praktisk erfaring med videofremvisningsudstyr, formater, kabler 

og tilbehør. 
 

Elevens læringsudbytte: 
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Følgende udstyr og temaer kommer i spil: 

 Videoprojektor 
 Lærred 
 LCD - Plasma - Videovægge/LED-paneler 
 Aspectratio 
 Native resolution - pixelformater - SD - HD - 4K - megapixel 
 Farve RGB 
 Kontrast - hvidbalance - sortniveau 
 Optik Beregning 
 Mediaserver - kendskab principper - 
 Powerpoint 
 Formater - DVI - RGB - Composit - Component - S-Video - Scart - SDI mm. 
 Analog/digital 
 Kabelæstetik 

 

Valg af arbejdsformer: 

Dialog om begreber efterfulgt af gruppeopgaver 

 

Valg af opgaver: 

Praktiske øvelser med videoprojektor og tommestok/afstandsmåler i grupper. Antal 

lektioner: 14 

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 

gængse faglige udtryk og begreber. 

2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel. 
2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver. 
2.5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave. 
2.6. Scenetyper, sceneplaner og faste installationer. 
2.7. Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr. 
2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 
radiobølger, hydraulik og tryk samt strøm og spænding. 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1. Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle 
arbejdsopgaver. 
3.2. Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o. 
lign. 
3.3. Faglig sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 
henhold til gældende regler. 
3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 
faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos 
kunderne. 

3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
3.7. Faglig sikker anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling 

informationsindsamling samt behandling af billede, lys og lyd. 



40 

 
Lokal undervisningsplan, TEA GF2  

   

 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø. 
4.2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given 
opgave. 
4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre. 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, 
metoder og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi. 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til 

udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver. 

4.11. sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende 

sikkerhedsregler. 

4.15. planlægge, optage, redigere og gennemføre en enkel AV-produktion ved anvendelse af 
relevant teknisk udstyr. 

 
 

MODUL 15 - LYD 5 - Mixerpulten og den anvendelse - herunder filtre og outboard 
Undervisningsmodulets formål: 
Praktiske færdigheder i anvendelse af mixerpult mv. 

 

Elevens læringsudbytte:  

 Gøre eleven i stand til at opsætte og forkable en analog og digital mixerpult i en simpel 
opstilling med fokus på gainstruktur, signal / støjforhold, filtrering og signalvej 

 Gøre eleven bekendt med de forskellige typer outboard udstyr og deres anvendelse 
 Gøre eleven i stand til at skelne hvor outboard anvendes inserted 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum - 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 Fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed:  

 Elevøvelse med måling af dB/oktav med SMAART 
 Elevøvelse med udarbejdelse af blokdiagram over mixerpult 
 Elevøvelse i 4 forskellige opstillinger: 

1. Vælgermøde - live mikrofoner 
2. Event digital - virtual sound check 
3. Event FOH analog - virtual sound check 
4. Event Monitor analog - live mikrofoner 

 Skriftlig test i stoffet 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 14 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 
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gængse faglige udtryk og begreber 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold til 

en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler 

4.14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 

udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg 

4.17. Udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, 
uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge. 
 

 

Modul 16 - Lys/AV – Lysbord 1 
Undervisningsmodulets formål: 

At give eleverne viden om lysborde og mediaservere. 
 

Elevens læringsudbytte: 

Følgende udstyr og temaer kommer i spil: 

 Lysbord generelt - Begreber og struktur 
 Lysbord - simple (Strand 2-preset/submaster) 

 

Valg af arbejdsformer: Primært 

teori og lidt hands-on. 

 

Valg af opgaver: 

Reflektionsøvelser og skriftlig beskrivelse af lysbord 

Antal lektioner: 7 

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 

gængse faglige udtryk og begreber. 

2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver. 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1. Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle 
arbejdsopgaver. 
3.2. Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og 
lign. 

3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 
faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos 
kunderne. 
3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
3.6. Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb. 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
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4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr. 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, metoder og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi. 
4.7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling 
af processer og metoder. 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner 
til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver. 
4.13. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 
udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg. 
 

 

Modul 17: Valgfag 
Med baggrund i den løbende evaluering af eleverne gennem de tidligere moduler, vil der blive 

udbudt bonusfag og støttefag, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov. 

 

 

Modul 18 - LYD 6 Praktisk anvendelse sals- og medhørs lyd 

Undervisningsmodulets formål: 
Praktiske færdigheder i arbejdet med live-lyd 

 

Elevens læringsudbytte:  

 At gøre eleven i stand til at kunne verificere et højttalersystems enkeltkomponenter ved 
anvendelse af testsignal 

 At gøre eleven i stand til at måle polaritet på en højttaler 
 At gøre eleven i stand til at kunne indregulere et højttalersystem ved hjælp af udringning 
 At gøre eleven i stand til at gennemføre et line tjek og en lydprøve 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum - 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 Fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed:  

 Praktisk elevøvelse i test af højttalersystem herunder måling af polaritet 
 Praktisk elevøvelse i Udringning af mikrofon/ højttaler system ved hjælp af den grafiske 

equalizer 
 Praktisk elevøvelse i korrekt gennemførsel af line tjek og lydprøve ved hjælp af virtual 

sound tjek 
 Skriftlig test i stoffet 

 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 
gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 7 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
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2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 

gængse faglige udtryk og begreber 

2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne 

4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold til 

en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler 

4.14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 

udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg 

4.17. Udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, 
uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge 

 

Modul 19 - Lys/AV – Lysbord 2 

Undervisningsmodulets formål: 

At give eleverne praktisk erfaring med betjening og programmering af avanceret lysbord med 

motorlamper. Dette foregår på allerede opsat og patch’et show. 
 

Elevens læringsudbytte: 

Følgende udstyr og temaer kommer i spil: 

 Lysbord - avanceret (grandMA) 
 Motorlamper og RGB-lamper 

 

Valg af arbejdsformer: 

Primært hands-on på PC med ofline editor hver for sig og med lysbord i grupper. 

 

Valg af opgaver: 

Primært hands-on på PC med ofline editor hver for sig og med lysbord i grupper. 

Antal lektioner: 14 

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 

gængse faglige udtryk og begreber. 

2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver. 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1. Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle 
arbejdsopgaver. 
3.2. Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og 
lign. 
3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 
faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos 
kunderne. 
3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
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3.6. Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb. 
 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr. 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, metoder og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi. 
4.7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling 
af processer og metoder. 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner 
til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver. 
4.13. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 

udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg. 

4.17. Udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, 
uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge. 

 

Modul 20: Sceneteknik. 

Undervisningsmodulets formål: 
Eleven gennemgår generelle praktiske færdigheder i sceneteknik og grundlæggende kendskab til 

sceneteknik og udstyret der tilhøre. Der er et styrket fokus på samarbejde, kommunikation, 

planlægning, sikkerhed og adfærd. 

 

Elevens læringsudbytte: 

 At give eleven begyndende forståelse for faget 
 At give læreren lejlighed til at vurdere elevernes faglige og sociale forudsætninger 
 Udvikling af tekniske færdigheder inden for sceneteknik 
 Styrke det sociale netværk på holdet 
 Evnen til at kommunikere og samarbejde. 
 At gøre eleven bekendt med forskellige scene typer, terminologien, arbejdsfunktioner, 

fagudtryk og adfærd. 

 Eleven skal evnen til håndhæve arbejdsmiljøloven og kunne sikkerheds vurderer. 
 At gøre eleven bekendt med sceneteknisk udstyr. 
 At gøre eleven bekendt med scene planer og udfører opmålning, afmærkning og inddækning 

og kendskab til tæppetyper og hvordan de håndteres. 

 At give eleven kendskab til snoreloft, udveksling og taljer og i stand til at udføre simple 
træk, flyvetræk og sne soffit. 

 Eleven skal lære at håndterer og anvende stiger, sætstykker, kulisser og podier. 

 Eleven skal være i stand til at binde fagrellevendte knob 
 At gøre eleven bekendt med brandimprægnering, brandregler og regler for 

publikumsopbygning. 

 Forberede eleven på en praktikplads. 
 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum 
 Teori undervisning i plenum 
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 Gruppearbejde med skiftende jobfunktioner undervejs i produktionen 
 Løbende vejledning og coaching af grupper og af hver enkelt elev 
 Evaluering i plenum 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

 Praktisk opgaver: planlæg opstilling - lav opstilling - afprøvning - modtag godkendelse - 
nedtag udstyr. 

 Opmåling og afmærkning 
 Udveksling og taljer, træk og flyvetræk 
 Truss 
 Fremstille en sne soffit 
 Håndtering inddækning og tæpper 
 Håndtering og anvendelse af stiger 
 Håndtering sætstykker, kulisser og podier 
 Binde knob 
 Fælles evaluering i plenum 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, dels 

gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en differentieret 
coaching og vejledning 

 35 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 
gængse faglige udtryk og begreber 
2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 
2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel 
2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver 
2.5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave 
2.6. Scenetyper, scene planer og faste installationer 
2.7. Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr 
2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 
radiobølger, hydraulik og tryk, samt strøm og spænding 

 
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1 Faglig sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle 
arbejdsopgaver 

3.2 Udarbejdelse af almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 
3.3. Fagligt sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 
henhold til gældende regler 
3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 
faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos 
kunderne 
3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 
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4.2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given 
opgave 
4.3. vurdere om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav 
4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, metoder og resultater, og demonstrere forståelse af disses værdi 
4.7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling 
af processer og metoder 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner 
til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver 
4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold 
til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler 
4.11. sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende 
sikkerhedsregler 
4.12. med faglig sikkerhed udføre enkle scene tekniske discipliner ud fra grundlæggende viden om 
scenetyper, scene planer og faste installationer 

 

 

Modul 21: 1. hjælp & brand 
Førstehjælp 

Formål og profil: 

At give eleven viden, færdigheder og holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde 

genoplivning og førstehjælp svarende til mellem niveau, jf. Dansk Førstehjælpsråd, DFR. 

Mellem niveau består af: 

 Livreddende førstehjælp, LRF
 Hjerte-lungeredning, HLR

 Førstehjælp ved tilskadekomst, TSK
 Førstehjælp ved sygdom, SGD

Elementær brand 

Formål og profil: 

 At give eleven viden, færdigheder og holdninger, der gør eleven i stand til at 
brandforebygge og yde trinvis brandbekæmpelse ved:

 Yde trinvis brandbekæmpelse.
 Anvende håndslukkere.
 Redning og alarmering

 

 

Modul 22: Praktikpladssøgning 3 

Se modul 5 

 
Modul 23: Projekt 1 – (Skills) 
Undervisningsmodulets formål: 
Formålet er at give eleverne praktisk erfaring i en virkelighedsnær situation med support fra 
lærere De primære fag lys, lyd og sceneteknik sættes i spil med henblik på at hæve 
elevernes niveau op i færdigheder og kompetencer. 
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Modulerne Projekt 1 og 2 skal ses som en formålsmæssig helhed fordelt på to supplerende 
projekter. Den enkelte elev får opgaver de matcher og udvider det individuelle niveau. Der er 
således en høj grad af differentiering. 

 

Elevens læringsudbytte: 
Eleven forventes ved afslutningen af Projekt 2 at leve op til alle kompetencemål inden for viden, 
færdigheder og kompetencer. 

 

Valg af arbejdsformer: 
Projektarbejde som i 
virkeligheden. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

 Koncert, messestand, teaterforestilling eller lignende, og alt hvad dertil hører.
 35 lektioner

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i 
forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos kunderne. 
3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 
3.6. Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb. 
3.7. Faglig sikker anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling informationsindsamling 
samt behandling af billede, lys og lyd. 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø, 
4.2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave, 
4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav, 
4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant dokumentation om fx 
sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr, 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre, 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder 
og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi, 
4.7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling af 
processer og metoder, 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner til 
udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver, 
4.10. anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel fejlfinding på 
elektronisk basisudstyr, 
4.11. sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende 
sikkerhedsregler, 

4.12. med faglig sikkerhed udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende viden om 
scenetyper, sceneplaner og faste installationer, 
4.13. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk udstyr til 
en given opgave på et mindre lysanlæg, 
4.14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende, relevant teknisk udstyr 
til en given opgave på et mindre lydanlæg, 
4.17. udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, 
uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge. 
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Modul 24: Fællesfaglig uge 
Undervisningsmodulets 
formål: Erhvervsfag 3 – 
niveau 2 
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan 

samt at eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. 

I forløbet samarbejdes med øvrige grundforløb på Medieproduktion om produktion af fælles 

websites med foto & video. Forløbet udvider elevernes kendskab til andre uddannelser på skolen, 

og styrker deres sociale net værk. 

 

Elevens læringsudbytte: 

● Med IT-baserede værktøjer lærer eleven at anvende systematisk arbejdsplanlægningsmetoder 
til at overholde korte deadlines. 

● Eleven får praktisk øvelse i effektivt samarbejde på tværs af faggrænser. 
● Eleven oplever sit fag i sammenhæng med andre relaterede uddannelser. 
● Eleven trænes i samarbejde, faglig argumentation, koordinering og konfliktløsning. 

 

Valg af arbejdsformer: 

● Eleverne samarbejder i små tværfaglige teams. 
● Fremlæggelser i plenum. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

● Alle grupper producerer enkelte websider som indgår i et fælles website med 
sammenhængende tema. 

● 40 lektioner. 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

(BEK nr 1009 af 22/09/2014, bilag 20, 2.1) 

7. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 
8. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper 
9. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 

 

 

Modul 25: Produktion og værksted 

Undervisnings Modulets formål: 
Eleven producerer tekniske tegninger, en model og en højtaler kasse. med de generelle praktiske 

værktøjer som arbejdsredskab og færdigheder i et produktionsforløb. I produktionen anvendes og 

videreudvikles de tillærte tekniske færdigheder. med fokus på produktionens faser ift. forberedelse, 

planlægning, materialekendskab samt praktiske og sikkerhedsmæssige færdigheder på værksted og 

med tilhørende værktøj. 

Elevens læringsudbytte: 

 At give eleven begyndende forståelse for processen i en produktion. 
 At give læreren lejlighed til at vurdere elevernes faglige og sociale forudsætninger 
 Styrke det sociale netværk på holdet og give dem samarbejdsværktøjer. 
 At gøre eleven bekendt med skolens fysiske udstyr 
 Eleven skal evnen til håndhæve arbejdsmiljøloven og kunne sikkerheds vurderer. 
 At give eleven forståelse for produktionsplanlægning og de værktøjer der indgår i processen. 
 At give eleven en grundlæggende materialekendskab. 
 Eleven får et grundlæggende kendskab til Kulisse Fremstilling 
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 Eleven får et grundlæggende Værksted og værktøj kendskab (Værksted Kørekort) 
 Eleven har forståelse for vedligeholdelse, oprydning og rengøring. 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum 
 Teori undervisning i plenum 
 Skriftligt arbejde ift. planlægning, dokumentation og produktionsplan 
 Løbende vejledning og coaching af grupper)og af hver enkelt elev 
 Selvstændigt arbejde med opgaver 
 Praktiske øvelser i 4 mands grupper (Hands ON) 
 Virksomhedsbesøg 
 Fremlæggelse for hele klassen 
 Evaluering i plenum 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed: 

 Opmåling og lokationsdokumentation, overføre det til grundplan, teknisk tegning og model 
fremstilling 

 Skriftlige aflevering i form af tilrettelæggelse, planlægning og dokumentation. 
 Modtage/håndterer materialer 
 Udarbejde en enkelt opgave i Arbejdsmiljø og sikkerhed og fremlæg 
 Fremstil en højtaler kasse i træ ved brug af de værktøjer der indgår i processen. 
 Oprydning, rengøring og vedligeholdelse, 
 Fælles evaluering af elevproduktioner 
 70 lektioner 

 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, 
herunder gængse faglige udtryk og begreber 
2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 

 

2.3. Branchespecifikke forhold, herunder egen rolle i virksomheden, de typiske arbejdstider og - 
forhold i branchen samt betydningen af at være fleksibel 
2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver 
2.7. Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr 
2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 
radiobølger, hydraulik og tryk, samt strøm og spænding 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1. Fagligt sikker anvendelse af den tekniske dokumentation, som er relevant for udførelse af enkle 
arbejdsopgaver 
3.2. Udarbejdelse af almindeligt anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 
3.3. Fagligt sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 
henhold til gældende regler 
3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende 
faktorer i forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos 
kunderne 
3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav 
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Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 
4.2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given 
opgave 
4.3. vurdere om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, metoder og resultater, og demonstrere forståelse af disses værdi 
4.7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling 
af processer og metoder 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner 
til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver 
4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr forhold 
til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler 

 

MODUL 26: Grundlæggende rigning & anhug: 

Uddannelsesmodulets formål: 
Eleven gennemgår den basale teori omkring rigning og anhug med særlig fokus på sikkerhed og bliver 

derigennem i stand til at udføre enkelte brancherelevante opgaver 

 

Elevens læringsudbytte: 

 Kendskab til Arbejdstilsynets regler vedrørende anhug 
 Indsigt i forskellige arbejdsfunktioner, fagudtryk og adfærd 
 Kendskab til arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkelte brancherelevante opgaver 
 Indsigt i gældende sikkerhedsregler inden for forskellige typer ophængning af udstyr til en 

given opgave 
 Viden om brancherelevant udstyr til rigning og anhug. Herunder faglige udtryk og begreber 
 Kendskab til gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af brancherelevant 

udstyr 
 Evner at vurdere om eget arbejde lever op til en afgiven instruks og enkelte 

kvalitetsmæssige krav 
 

Valg af arbejdsformer: 

 Oplæg i plenum 
 ”Quiz og byt” med relevante spørgsmål i stoffet som repetition efter oplæg. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed:  

 Løsning af enkelte brancherelevante øvelser ved hjælp af chef /sekretær arbejdsfordeling. 
Der byttes undervejs, så alle deltagere dels tilegner sig erfaring fra hands on arbejdet og dels 
får styrket sine evner som instruktør 

 Skriftlig afsluttende test hvor der arbejdes i 4 personers hold. Spørgsmål besvares på skift 
bordet rundt. Det er tilladt at sende en af deltagerne på besøg ved et af de andre borde, 
hvis der er brug for deres ekspertise 

 35 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, 
herunder gængse faglige udtryk og begreber 
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2.2. Gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 
2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver 
2.5. Gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave 
2.7. Gældende normer og sikkerhedsregler for vedligeholdelse af gængs anvendt værktøj og udstyr 
2.8. Fysikkens grundlæggende love, formler og begreber, herunder atomfysik, lyd-, lys- og 
radiobølger, hydraulik og tryk, samt strøm og spænding 

 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.1 Fagligt sikker udførelse af enkle arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i 

henhold til gældende regler 

3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø 
4.2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given 
opgave 
4.3. vurdere om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav 
4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant 
dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, metoder og resultater, og demonstrere forståelse af disses værdi 
4.7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling 
af processer og metoder 
4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner 
til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver 
4.11. sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter gældende 
sikkerhedsregler 
4.12. med faglig sikkerhed udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende viden om 
scenetyper, sceneplaner og faste installationer 
4.17. Udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 

afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, uddannelse, 

samfund og almene og personlige sammenhænge 
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Modul 27: Valgfag 

Med baggrund i den løbende evaluering af eleverne gennem de tidligere moduler, vil der blive 

udbudt bonusfag og støttefag, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov. 

 

Modul 28: Projekt 2 

Tværfagligt projekt 
 

Undervisningsmodulets formål: 

Formålet er at give eleverne praktisk erfaring i en virkelighedsnær situation med support fra 

lærere 

De primære fag lys, lyd og sceneteknik sættes i spil med henblik på at hæve elevernes niveau op i 

færdigheder og kompetencer. 

Modulerne Projekt 1 og 2 skal ses som en formålsmæssig helhed fordelt på 2 supplerende 

projekter. Den enkelte elev får opgaver de matcher og udvider det individuelle niveau. Der er 

således en høj grad af differentiering. 

 

Elevens læringsudbytte: 

Eleven forventes ved afslutningen af Projekt 2 at leve op til alle kompetencemål inden for viden, 

færdigheder og kompetencer. 

 

Valg af arbejdsformer: 

Projektarbejde som i virkeligheden. 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Koncert, messestand, teaterorestilling ell. Lign. Med alt hvad dertil hører. 

 21 lektioner. 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af 

enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

3.4. Udførelse af arbejdsopgaver med sans for servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i 

forhold til udførelse af en god kundeservice, såvel intern i virksomheden som eksternt hos kunderne. 

3.5. Vurdering af om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav. 

3.6. Anvendelse af måleteknikker og læsning af diagrammer af elektriske kredsløb. 
3.7. Faglig sikker anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling informationsindsamling 

samt behandling af billede, lys og lyd. 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

4.1. redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø, 
4.2. redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en given 

opgave, 

4.3. vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav, 
4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende relevant dokumentation om 

fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr, 

4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre, 
4.6. arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og 

resultater og demonstrere forståelse af disses værdi, 

4.7. begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om udvikling af 



40 

 
Lokal undervisningsplan, TEA GF2  

   

 

processer og metoder, 
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4.8. anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og 
maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver, 
4.10. anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel fejlfinding 
på elektronisk basisudstyr, 
4.11. sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter 
gældende sikkerhedsregler, 
4.12. med faglig sikkerhed udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende viden 
om scenetyper, sceneplaner og faste installationer, 
4.13. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant teknisk 
udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg, 
4.14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende, relevant teknisk 
udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg, 
4.17. udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, uddannelse, 
samfund og almene og personlige sammenhænge. 

Modul 29:  LYD 7 – REPETITION 
Undervisningsmodulets formål: 

Systematisering og repetition af stoffet. 

Træning i anvendelse af de væsentligste formler til brug for beregninger 

 

Elevens læringsudbytte:  

 At hjælpe eleven til at opsummere sin viden inden grundforløbsprøven 
 At sikre at eleven er i stand til at sammenkoble et mindre lydanlæg til en kendt 

opgave med mikrofoner, mixerpult, forstærkere og højttalere 
 At sikre at eleven har den fornødne viden til at håndhæve egen og andres sikkerhed 

 

Valg af arbejdsformer: 

 Korte oplæg i plenum - 
 Selvstændigt arbejde med opgaver og øvelser i par og eller 4-5 personers grupper 
 fremlæggelse i grupper eller for hele klassen 

 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed:  

 Skriftlig test i stoffet 
 Differentieringen i undervisningen sker dels gennem niveaudeling i gruppedannelsen, 

dels gennem kompleksitetsgraden af den valgte opgave, og dels gennem en 
differentieret coaching og vejledning 

 14 lektioner 
 

Tilknyttede mål i undervisningsmodulet: 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

2.1. Gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og maskiner, herunder 

gængse faglige udtryk og begreber 

2.4. Arbejdstilrettelæggelse og planlægning af enkle faglige opgaver 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne 

4.4. planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende 
relevant dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt udstyr 
4.5. tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre 
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4.9. vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og udstyr 

forhold til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler 

4.14. ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende relevant 

teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg 

4.17. Udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 

afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i erhverv, 

uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge. 

 

Modul 30: Valgfag 
Med baggrund i den løbende evaluering af eleverne gennem de tidligere moduler, vil der blive 

udbudt bonusfag og støttefag, der matcher den enkelte elevs aktuelle behov. 

 

Modul 31: Grundforløbsprojekt 

Undervisningsmodulets formål: 

At give eleven lejlighed til at repetere det sidste i praksis op til grundforløbsprøven. 

 
 
 

 

Modul 32: Grundforløbsprøve og Grundfagseksamen 
Undervisningsmodulets formål: 

At føre eleven op til grundfagseksamen i Dansk (niveaue E) eller Matematik (niveau E). 

 
 

2.3.1 Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmodul 
Disse mål er indskrevet under hvert enkelt modul. 

 

2.3.2 Fagintegration 
Grundfagene dansk indgår som en integreret del af undervisningen i de uddannelsesspecifikke fag 

sceneteknik, AV-teknik, lysteknik og lydteknik. Det sker dels gennem skriftlige opgaveløsninger, 

løbende ajourføring af logbog (se 2.0.1) samt gennem faglig dialog og kommunikation i 

undervisning og ved løsning af opgaver. 

 

Matematik indgår ligeledes som en integreret del af undervisningen i de uddannelsesspecifikke fag. 

Det sker gennem løsningen af praktiske opgaver som f.eks. beregninger af belastninger, 

udarbejdelse af tekniske tegninger i et givent målestoksforhold, o.l. 

 

Engelsk er ikke et grundfag, men indgår som en del af kompetencerne forud for optagelse til 

skoleundervisning i hovedforløbet (BEK nr 443 af 13/04/2015): 

 

§3 Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1. demonstrere forståelse af hovedindholdet af tekster på engelsk om udvalgte emner inden 
for erhverv, uddannelse, samfund og almene sammenhænge i forskellige teksttyper og 
medier. 

2. udtrykke sig mundtligt på engelsk med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner, genrer og situationer i 
erhverv, uddannelse, samfund og almene og personlige sammenhænge. 
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Disse kompetencemål opnås ved, at eleverne løbende arbejder med engelsksprogede tekster i form 

af f.eks. manualer mv. samt ved at eleverne løbende præsenteres for og anvender engelske 

fagudtryk i undervisningen. 

 

2.3.3 Prøver og eksaminer 
Grundfagseksamen gennemføres efter udtræk fra undervisningsministeriet. Der gives karakter efter 
7-trinsskalaen. 

 

Grundforløbet afsluttes med grundforløbsprøven (se pkt. 2.9). 

 

2.3.4 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer 
Udstyr: 
Der skal bruges tekniske produktionsudstyr (scene, værksted, AV, lyd og lys) af en kvalitet, der 

sikrer, at eleverne kan arbejde under branchenære vilkår. Endvidere skal der bruges computere (én 

per elev), hvor eleverne kan arbejde med professionelt lyd-, lys-, visualiserings-, tegnings og 

redigeringssoftware. Computerne skal have internetadgang samt programmer til tekstbehandling og 

regneark. Nogle computere skal kunne køre uden for netværk og konfigureres af lærer/elev. 

Endvidere skal der være adgang til relevant tilbehør i form af printere, undervisningsprojekter mv. 

 

Lærerkvalifikationer: 

Lærerne skal, ud over de pædagogiske kvalifikationer, have ekspertise i og erfaring med én eller 

flere af følgende; teater, scene, eventteknik, lyd, lys, regi, tegning, maling, bygningsfag mm. 

Lærere som underviser i grundfag skal have relevante kompetencer. 

 

2.4 Løbende evaluering 
Gennem alle moduler modtager den enkelte elev individuel feedback og vejledning i forhold til 

deres opgaveløsning. 

Ved de enkelte modulers afslutning modtager eleverne individuel evaluering af deres indsats og 

skriftlige opgaveløsning. Heri indgår en vurdering af, hvorvidt disse lever op til de relevante faglige 

mål. Dette sikrer, at eleverne kontinuerligt er bevidste om deres eget niveau, og om der er faglige 

mål, det er nødvendigt at arbejde yderligere med. I denne proces indgår elevernes logbog (afsnit 

2.0.1) som et centralt og gennemgående værktøj. 

 

Cooporative og kollaborative læringsstrategier og evalueringsprocesser sikrer en struktureret 

vidensdeling og dialog mellem eleverne om faglige emner. Dette sikrer at den enkelte elev bliver 

bevidst om egne styrker og svagheder ift. de faglige mål. 

 

2.5 Afsluttende standpunktsbedømmelse 
Der gives en afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren 

udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål (Jf. Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen – BEK nr. 1010, 
22.9.2024) 

 

2.6 Eksaminationsgrundlag 
I eksaminationsgrundlaget lægges der særlig vægt på at den enkelte elev agerer med en faglighed 

der harmonerer med de 4 specialer på hovedforløbet: Teaterteknik, AV teknik, eventlydsteknik og 

eventlysteknik. Derudover lægges der særlig vægt på sikkerhedsmæssige aspekter, primært inden 

for el- og rigsikkerhed. 
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Jævnfør afsnit 2.2 vurderes følgende faglige mål som væsentlige i vurderingen til 
eksamen, jf. paragraf 3 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til teater-, udstillings- 
og eventtekniker (BEK nr 443 af 13/04/2015): 

 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1) redegøre for gældende regler inden for arbejds- og brancherelevant sikkerhed og miljø, 
2) redegøre for gældende sikkerhedsregler for forskellige typer ophængning af udstyr til en 
given opgave, 
3) vurdere, om eget arbejde lever op til en afgivet instruks og enkle kvalitetsmæssige krav, 
4) planlægge en enkel faglig opgave og tage initiativ til at søge og anvende 
relevant dokumentation om fx sikkerhedskrav eller manualer vedr. anvendt 
udstyr, 
5) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre, 
6) arbejde med løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne 
arbejdsprocesser, metoder og resultater og demonstrere forståelse af disses værdi, 
7) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces og medvirke i dialogen om 
udvikling af processer og metoder, 
8) anvende gængse materialer, komponenter, værktøjer, måleinstrumenter, udstyr og 
maskiner til udførelse af enkle faglige arbejdsopgaver, 
9) vælge, anvende og udføre vedligehold af almindeligt forekommende værktøj og 
udstyr forhold til en given opgave efter gældende normer og sikkerhedsregler, 
10) anvende og udføre vedligehold på elektronisk basisudstyr samt medvirke til enkel 
fejlfinding på elektronisk basisudstyr, 
11) sikkert udføre forskellige typer ophængning af udstyr til en given opgave efter 
gældende sikkerhedsregler, 
12) med faglig sikkerhed udføre enkle scenetekniske discipliner ud fra grundlæggende viden 
om scenetyper, sceneplaner og faste installationer, 
13) ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende 
relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lysanlæg, 
14) ud fra et afgrænset udvalg vælge, og fagligt sikkert sammenkoble og anvende, 
relevant teknisk udstyr til en given opgave på et mindre lydanlæg, 
15) planlægge, optage, redigere og gennemføre en enkel AV-produktion ved anvendelse 
af relevant teknisk udstyr, 

 

2.7 Bedømmelsesgrundlag 
Standpunktskarakteren bliver givet på baggrund af en kontinuerlig vurdering af den viden og de 

færdigheder og kompetencer eleven demonstrerer under sin deltagelse på grundforløbet til Teater-, 

Event- og AV tekniker. De løbende evalueringer gennem forløbet sikrer, at eleven er bevidst om, 

hvorledes hans eller hendes faglige niveau vurderes til at være på et givent tidspunkt. 

 

Grundlaget for eksaminationen i grundforløbsprøven ligger endnu ikke fast. Det vil blive 

koordineret i samarbejde med de øvrige skoler i Danmark, der udbyder faget. 

 

2.8 Bedømmelseskriterier 
Bedømmelseskriterierne udarbejdes i samarbejde med landets øvrige skoler, der udbyder 

uddannelsen. Dette arbejde vil foregå i efteråret 2015. 



 

                                                                                          

 
 

2.9 Grundforløbsprøven 
Grundforløbsprøven består af to dele – en forberedende del og en 

eksamensdel – der ligger i grundforløbets 19. og 20. uge. 

 

I den forberedende del skærpes elevens fokus ift. overgangskravene. Dette sker 

dels gennem repetition i de enkelte fag og dels ved gennemførelsen af en 

praktisk projektopgave kombineret med en visning med efterfølgende 

evaluering og feedback. 

 

Eksamensdelen afvikles som en mundtlig prøve med ekstern censor. Gennem 

en dialogisk eksamination undersøges elevens viden, færdigheder og 

kompetencer ift. Overgangskravene kombineret med et lodtrukkent 

spørgsmål for at kunne eksaminere bredt i alle grundforløbets 

kompetencemål. 

 

19. undervisningsuge: 

Den forberedende del. 

Eleverne arbejder med en projektopgave i hold på 3-5 elever. 

Projektopgaven har til formål, at give eleverne den sidste praktiske 

repetetion inden selve Grundforløbsprøven. Eleverne udveksler viden og 

træner hinanden op til, at de laver en visning, hvor eleverne trækker lod om 

afviklingspladserne. 

20. undervisningsuge: 

Grundforløbsprøven 

Eleverne skal lave en visning af en genstand eller objekt de 

har medbragt med en dertilhørende lydfil. Prøven varer 4 

timer.Prøven er praktisk og mundtlig. 

Eleverne skal fortolke og producere en visning. Der skal indgå 

scenografiske elementer, der sammen med lys og lyd udgør en 

helhed - Visningen. 

 

Den praktiske del af Grundforløbsprøven udføres af eleven selv. 

Der er mulighed for hjælp fra eksaminator og sensor til de ting 

der ikke kan udføres som enkeltmands arbejde f.eks. tunge løft 

mm. Dette betyder, at alle beslutninger træffes af eleven, og at 

eleven er ansvarlig for hele projektet. 

Varighed 3-8 minutter. 

 

Under den 4 times grundforløbsprøve bliver eleven observeret 

og den mundlige del finder sted. Her vil der være en dialog 

med den enkelt elev. Samtalerne vil omhandle de forskellige 

virkemidler, tekniske løsninger samt de valg, der gennem 

processen er blevet truffet. Eleven skal vise et overordnet 

kendskab til de tekniske løsninger og kunne forklare hvorfor 

de er valgt. Der vil være særlig vægt på sikkerhed og der vil 

blive trukket lod om hvilken del af opgaven 

Afvikling til eksamen: 



 

                                                                                          

 
 

1. Opgaven udleveres 
2. Produktion af visningen 
3. Afvikling 
4. Samtale om produktet 
5. Nedtagning og oprydning. 
6. Karaktergivning 

 
 


