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1. Generelt for skolen 
 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen 
er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder 
sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres 
bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.  

 
1.1 Praktiske oplysninger  

NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, 
hf og efteruddannelseskurser.  
Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 steder i Storkøbenhavn.   
 
Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:     
  

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 
 
Dette betyder:   
Én skole – vores skole - En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og kreativ. 
 
Bedre uddannelse til flere:  
Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget elevgennemførelse. 
 
Et værdiskabende samspil med omverdenen:  
Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk og 
strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”) i alle uddannelser og på alle 
niveauer i organisationen og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger:   
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 35 timers ugentlig læring. 
Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret.  
Det betyder, at lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og 
virksomhedsnær opgaveløsninger 
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 
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Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske rammer, 
indretning, og læringsfaciliteter. 
 



  

   

TEA - LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 5 

 

 

Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal 
beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014). Omfanget af prøver og 
eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og 
bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3.0).   
Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 
bestemmelser:    

1.5.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 
Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, 
tilrettelæggelse af eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 
Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området. 

1.5.2 Information  

Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal 
deltage i. 
I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne ved starten af skoleperioden om, 
hvilke grundfag der kan være eksamen i. 
Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de 
skal til eksamen i. 
Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af EUD-
hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 
Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement se bilag A nedenfor.   

1.5.3 Eksamen  

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 
Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 
Indstilling til eksamen. 
Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 
elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag 
til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 
Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef 
Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 
ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 
andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014).  
 
 
  

1.5 Eksamensregler på NEXT  - erhvervsuddannelserne 
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1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  

Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde 
dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 
Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget som 
helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014) 
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 indenfor 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 
indenfor 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 3 ( 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 læringsaktiviteter oplyser generelt om:  
 

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

 Anvendelse af hjælpemidler 

 Prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

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

 Bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen og 
hvordan vægtes de enkelte elementer   

 Anvendelse af 7-trinscala eller anden form for bedømmelse  
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1.5.5 Regler for eksamensafvikling  

Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 
Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i 
det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til 
eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 
Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 
Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benytte 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. 

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 
bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 
Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 
Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 
klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 
(BEKnr. 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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15.7 Klager over eksamen  

Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på 
sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 
Er klageren under 18 år kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 
 
Klagen kan vedrøre: 

 Eksamens/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål eller 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. 
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Bilag A: Eksamensreglement for elever  

Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og 
mundtlig eksamen. 
Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på 
alle modtagne ark også kladdepapir. 
Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, skal 
de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For 
elever med særlige forudsætninger henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende 
erhvervsrettede uddannelser § 6. 
Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller 
forsøge på dette.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende, markeres dette ved 
håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en 
eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter den tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af 
en tilsynsførende                                 
Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis 
eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en 
eksaminand bliver færdig inden for de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden 
vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 
Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvises fra eksamen. 
Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 
I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve 
lægeerklæring.   
I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen på et nyt 
tidspunkt. 
Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til skolen 
senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven.  
 
Klagen kan vedrøre: 

 Eksamensforløbet 

 De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

 Bedømmelse 
 

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

1.6 Overgangsordninger  

Elever, der er begyndt et grund- eller hovedforløb efter de hidtidige regler, dvs. har påbegyndt inden 
den 1. august 2018 gældende regler, har ret til at fortsætte deres uddannelsesforløb efter de hidtidige 
regler.   
Afdelingen varetager altid elev og praktiksteds krav, således at uddannelsen fremstår opdateret med 
bedst mulig kvalitet, og elever kan derfor flyttes til ny ordning, såfremt det er i elev og virksomheds 
interesse, og hvis en realkompetencevurdering viser, at det kan lade sig gøre at fuldføre uddannelsen 
på ny version.  
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 

 
Uddannelsen veksler mellem praktik i virksomhed og skoleophold og er tilrettelagt med fire skoleophold. 
For unge under 25 og EUV3 elever ser uddannelsen således ud:  

 
For elever over 25 i EUV gruppe 1 & 2 med standard merit er uddannelsen således ud: 

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

Undervisningen tilrettelægges differentieret med udgangspunkt i den enkelte elevs kompetencer og 

praktikplads. 
 

Trin 1  
Samlet tid:  
Unge under 25 og EUV 3:   1 år og 6 mdr. 
Kan afsluttes med assistentprøve 
For SKP elever afsluttes Trin 1 med obligatorisk assistentprøve 

Trin 2 
Samlet tid: 2 år 
Afsluttes med svendeprøve 

Praktik Hovedforløb 1 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 2 
eventuelt 
assistentprøve 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 3 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 4 
Svendeprøve 
10 uger 

Praktik 

Trin 1  
Samlet tid:  
1 år og 1 mdr. 
Kan afsluttes med assistentprøve 
For SKP elever afsluttes Trin 1 med obligatorisk assistentprøve 

Trin 2 
Samlet tid: 1 år og 7 måneder 
Afsluttes med svendeprøve 

Praktik Hovedforløb 1 
6 uger 

praktik Hovedforløb 2 
eventuelt 
assistentprøve 
10 uger 

praktik Hovedforløb 3 
10 uger 

Praktik Hovedforløb 4 
Svendeprøve 
10 uger 

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

 2.2 Praktikcenter – Indhold og praktikbedømmelse af elever i praktik  

Uddannelsen har en varighed på i alt op til 4 år inkl. grundforløb.  

 

Skolepraktik tilbydes egnede praktikpladssøgende elever, som umiddelbart efter at have afsluttet et 
adgangsgivende grundforløb ikke har en uddannelsesaftale. Skolepraktik tilbydes ligeledes elever, 
som har gennemført et kompetencegivende trin af en uddannelse med uddannelsesaftale.  

 

Under uddannelsen på grundforløbet er målet, at eleverne opnår en praktikplads. Det er derfor 
vigtigt, at eleverne løbende arbejder med praktikpladssøgning og søger praktikpladser under 
grundforløbet.  

 

Hvis eleverne ikke har en praktikplads er der iht. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. BEK nr. 4 
af 01/01/2018 krav om, at eleverne er aktivt praktikpladssøgende og eleverne har pligt til senest 8 
uger før grundforløbets afslutning af gøre følgende:  

 

www.elevplan,dk  

 Registrere 2 alternative praktikønsker ud over det primære uddannelsesønske i 

uddannelsesplanen  

 Dokumentere, at eleven løbende har søgt praktikplads  

 

www.praktikpladsen.dk  

Alle elever, som søger om optagelse i skolepraktik skal have en aktiv profil på 
www.praktikpladsen.dk senest  

8 uger før afslutningen af grundforløbet.  

 

 Have en opdateret og synlig profil på www.praktikpladsen.dk  

 

Skoleaftale  

I forbindelse med overgang fra grundforløb til skolepraktik, skal der laves en skoleaftale mellem 
skole og elev om elevens fortsatte uddannelse. Skoleaftalen indeholder en plan for elevens 
praktikuddannelse (uddannelsesplan) med tilhørende skoleundervisning.  

 

 

 

 

 

http://www.elevplan,dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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Uddannelsesplan 

Undervisningstilrettelæggelsen tager afsæt i den enkelte elevs forudsætninger, herunder nye elever 
med grundforløbskompetence, elever med erhvervskompetencer fra VFP (virksomhedsforlagt 
praktik), delaftaler, kortaftaler eller elever fra ordinære aftaler (uforskyldt mistet aftale). Der 
udarbejdes en samlet uddannelsesplan for hver enkelt elev med progression i forhold til målene for 
hovedforløbene. Uddannelsesplanen skal løbende justeres efterhånden som kompetencerne 
erhverves gennem enten praktikcenteropgaver og eller reel praktik i virksomheder. Den enkelte 
elevs erhvervede kompetencer inddrages og danner grundlag for tilrettelæggelse af individuelle 
lærlings mål i relation til det niveau den enkelte elev har opnået.  

 

Eleverne er forpligtede til at være aktivt søgende. Det sikres ved, at eleverne har udarbejdet en 
kvalificeret ansøgning og har et opdateret CV og udviser et aktivt søgemønster.  

 

Uddannelsesplanen danner grundlag for den løbende evaluering, hvor der følges op på elevens 
faglige-  og personlige udvikling for at sikre bedst mulig udvikling i forhold til elevens læring.  

 

 

Uddannelsen i praktikcentret  

Uddannelsen i Praktikcentret *) er tilrettelagt ud fra praktikmålene og i forhold til den lokale 
uddannelsesplan for samtlige hovedforløb i uddannelsen. På hovedforløbene på Teater, event og 
AV tekniker er der udarbejdet en fagfordeling på de forskellige hovedforløb og praktikken i 
Praktikcentret tilrettelægges efter denne fagfordeling med forskellige forløb, som skal styrke eleven 
i de færdigheder, som skal tilegnes før og efter skoleopholdene således, at det understøtter eleven i 
at opnå de uddannelsesmål, der er for uddannelsen.  

 

Uddannelsen i Praktikcentret skal sikre en progression i elevens uddannelse, således at 
uddannelsen i Praktikcentret styrker eleverne i at opnå en virksomhedsaftale.   

 

*) SKP Uddannelsen er placeret decentralt på skolens adresse på Nørrebro sammen med grund- og 
hovedforløb på uddannelsen. Det pædagogisk ansvar for aktiviteten er organisatorisk forankret i 
Praktikcentret.  
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Uddannelsens indhold og opbygning  
 

Skoleophold  

Der er 4 skoleophold på Teater, event og AV tekniker uddannelsen, hver af 10 ugers varighed. 
Eleven modtager en oversigt over alle skoleopholds placering ved indgåelsen af skoleaftalen til 
skolepraktik.  

 

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

 

Teater, event og AT tekniker (praktikmål) – fagopdeling på hovedforløbene 

og planlægning af praktikmål  

 
  Hovedforløb 1 Hovedforløb 2 Hovedforløb 3 Hovedforløb 4 

Emne       

Fag  

 

Faglig kommunikation  
El og elektronik  

Kommunikation og 

samarbejde  
Scene stand og 

locations teknik   

 
Gaffeltruck  

Rulle- og bukkestillads  

 
 

 

 

Faglig 
kommunikation  

Lydteknik 

Lysteknik 
AV teknik 

El og elektronik  

Håndtering og 
surring  

Lagerstyring 

Scene stand og 
locations teknik   

 

Projektgennemførelse  
3D, visualisering og 

animation  

Fremstilling af kulisser, 
rekvisitter og 

dekorationer  

Kvalitetsstyring  
Lyd 

Teater - lys  

 

Stil og idehistorie  
3D, visualisering og 

animation 

Fremstilling af kulisser, 
rekvisitter og dekorationer  

Kvalitetsstyring  

Teater - lys  
Sceneteknik 

 

Praktikmål  Audioteknik  
Fejlfinding, vedligehold og montering  

Planlægning og styring – Lyd  

Illuminationsteknik  
Fejlfinding, vedligehold og montering – Lys  

Planlægning, styring – Lys  
Lydteknik – teater 

Scenetekniske arbejde 

Fremstilling – teater  
Planlægning og styring  

Opstilling og nedtagning  

Lydteknisk arbejde  
Lydteknik – AV 

Videoteknik Projektering og dokumentation  

Planlægning, implementering og styring  

 

 

 

 
 

Praktikbedømmelse  

Eleverne indkaldes med passende mellemrum til en evalueringssamtale i Praktikcentret. Samtalen 
gennemføres med afsæt i en kompetencespindsmodel (8 punkter) for hvert fagområde, hvor der er 
3 fokusområder, som er omdrejningspunktet for dialogen/samtalen med eleven: Udvikling indenfor 
1) Faglige kompetencer, 2) Sociale kompetencer og 3) Motivation/engagement. På samtalen aftales 
3 fokuspunkter/læringsmål for den kommende periode for hver enkelt elev. På det sidste 
evalueringsmøde forud for hvert skoleophold/hovedforløb udfyldes LOGBOGEN sammen med 
eleven.  



  

   

TEA - LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 14 

 

 

Praktikopgaver i Praktikcentret 

På teater, event og AV tekniker kan praktikken dels bestå af praktiske opgaver på et værksted i 
Praktikcentret for at indøve en bestemt disciplin eller bestå af deciderede opgaver/produktioner in-
house eller for kunder ude i byen.  

De eksterne opgaver udvælges nøje i forhold til en vurdering af læringsmål og opgaverne matches 
med hver enkelt elev/elevgruppe for at sikre elevens/elevernes progression i deres uddannelse. Der 
samarbejdes bl.a. med Scenekunstskolen, Skills Danmark, mindre festivalarrangører samt non profit 
teater- og event aktiviteter.  

 

 

Virksomhedsforlagt praktik – VFP  

Dele af den praktiske oplæring i Praktikcentret kan erstattes af virksomhedsforlagt praktik (VFP). 
VFP er relevant for at give eleven mulighed for at opleve arbejdsvilkårene inden for faget i den 
pågældende virksomhed og styrke muligheden for en ordinær praktikplads. Alle VFP aftaler har en 
varighed på max. 1 uge, med mindre der er aftalt andet med det lokale uddannelsesudvalg. VFP 
bidrager til elevens erhvervsmæssige socialisering og faglighed. Inden eleven påbegynder et VFU 
forløb skal der være indgået og underskrevet en skriftlig aftale med den pågældende virksomhed.  

 

 
 
 

2.2 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  

Uddannelsen har et lokalt uddannelsesudvalg med medlemmer udpeget af parterne. Dette udvalg 
afholder møder fire gange årligt med deltagelse af elever og undervisere. Den lokale 
uddannelsesplan revideres løbende i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, mindst en 
gang årligt. Afdelingen deltager i ERFA-møder og andre møder indkaldt af det faglige udvalg på 
området. 
Skuemestre til afsluttende assistentprøver og svendeprøver udpeges af Industriens uddannelser, 
som også udfærdige de endelige beviser. 
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   

Uddannelsens fag er fordelt mellem de enkelte skoleophold, således at progression og sammenhæng med 
praktiktid tilgodeses med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger.           

Unge under 25 og EUV3 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsens fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 1 20 uger 

 Kode H1 H2 I alt (vejledende tid) 

 

Faglig kommunikation 11517 3 dage  1 uge & 2 dage  2 uger 

Lydteknik 3719   2 uger 2 uger 

Lysteknik 3725   2 uger 2 uger 

AV-teknik 16797   1 uge & 2 dage 1 uge & 2 dage 

El og elektronik 3843 1 uge 1 uge 2 uge 

Gaffeltruck, certifikat B 4200 1 uge & 2 dage  1 uge & 2 dage 

Håndtering og surring 16803  1 dag 1 dag 

Lagerstyring 4201  2 dage 2 dage 

Kommunikation og 
samarbejde 

3850 1 uge  1 uge 

Scene-, stand- og 
lokationsteknik 

3854 2 uger  1 uge & 3 dage 3 uger & 3 dage 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2 uger 

 kode h1 h2 i alt (vejledende tid) 

Rulle og bukkestilladser 15885 1 dag  1 dag 

Dekoration, træ og maling 15883 1 uge & 2 dage  1 uge & 2,5 dage 

Valgfag udbudt af TEA-Next    

 kode  i alt  

TV-lys, udstyr & praksis T001 2 uge 2 uger 

Show og TV-scenografi T002 2 uger 2 uge 

TV-Lyd, Interface og showteknik T003 2 uger 2 uge 
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Elever over 25 i EUV 1 & 2 gruppen:  EUV 1 & 2 elever meritters i fagene fagligkommunikation ½ uge, 
scene, stand og lokationsteknik ½ uge, kommunikation og samarbejde 1 uge samt 2 ugers valgfag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Uddannelsens fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 1 i alt 16 uger 

 Kode H1 H2 I alt (vejledende tid) 

 

Faglig kommunikation 11517 3 dage merit 1 uge & 2 dage  2 uger 

Lydteknik 3719   2 uger 2 uger 

Lysteknik 3725   2 uger 2 uger 

AV-teknik 16797   1 uge & 2 dage 1 uge & 2 dage 

El og elektronik 3843 1 uge 1 uge 2 uge 

Gaffeltruck, certifikat B 4200 1 uge & 2 dage  1 uge & 2 dage 

Håndtering og surring 16803  1 dag 1 dag 

Lagerstyring 4201  2 dage 2 dage 

Kommunikation og 
samarbejde 

3850 Merit 1 uge 

Scene-, stand- og 
lokationsteknik 

3854 1 uge & 2 dage  1 uge & 3 dage 3 uger & 3 dage 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 2 uger 

 kode h1 h2 i alt (vejledende tid) 

Rulle og bukkestilladser 15885 1 dag  1 dag 

Dekoration, træ og maling 15883 1 uge & 4 dage  1 uge & 2,5 dage 
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Trin 1 Teater-, Event- & AV teknikerassistent 
Hovedforløb 1: 

På dette forløb beskæftiger eleven sig hovedsagligt med rammerne omkring tilblivelsen af en tv-
udsendelse. Eleven gennemfører sammen med elever fra uddannelsen Film og Tv-produktion et større 
projekt, som inddrager opbygning af scenografi, livelyd, og effektlys, for herigennem at kunne opnå 
øvelse i koordinering, refleksion og evaluering af og med samarbejdspartnere i en produktion. 
Herudover introduceres eleven til grundlæggende el og elektroniklære, sikker anvendelse af rullestillads, 
og modtager kursus i korrekt anvendelse af gaffeltruck.  

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling 
af branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, 
personlige og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

 

Der afgives delkarakter ved afslutning af modulet. 

 

 

 

 

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Eleverne skal lære at betjene relevant udstyr og software 

på engelsk. Manualer søges og relevant info udtrækkes. 

Elever skal bruge engelske fagudtryk på tværs af 

fagspecialer, ligesom begreber fra tilstødende 

fagområder, som foto og Film/TV kan blive berørt. Der 

arbejdes med dokumentation så som tekniske ridere og 

scenemesterbrev på dansk og engelsk, ligesom mail 

komunikation på engelsk benyttes. 

 
Undervisningen består af moduler rettet mod de 

overordnede fagområder; Lyd, Lys, AV og Sceneteknik, 

ligesom der vil være en introduktion til faget mere 

generelt. Modulerne vil i nogen grad blive integreret 

med undervisning på de overordnede fagområder og 

projekter. 

1. Eleven kan forstå og formidle 
brancherelevante informationer 
og data på engelsk i skrift og 
tale. 
  
2. Eleven kan søge og anvende 
relevante informationer på 
engelsk ved at anvende 
informationsteknologi.   
 

3. Eleven kan fungere på et 
internationalt arbejdsmarked 
gennem anvendelse af et 
hensigtsmæssigt og 
sammenhængende sprog i 
erhvervsfaglig sammenhæng. 
 

4. Eleven kan på en forståelig og 
hensigtsmæssig måde redegøre 
for fagets metoder samt 
brancherelevante planlægnings- 
og arbejdsopgaver over for 
kolleger og kunder på engelsk. Varighed: 3 dage 
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Kurset gennemføres med bedømmelsen bestået/ikke bestået 
 
 

Der afgives delkarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 

 

 

 

Undervisningsmodulets formål: 

Efter uddannelsen kan eleven føre og betjene 
gaffeltrucks og selvkørende gaffelstablere, foretage 
daglig vedligeholdelse af gaffeltrucks og 
gaffelstablere. 

Uddannelsen indeholder de emner, der er nødvendige 
for at deltagerne kan tilegne sig de kvalifikationer, 
som kræves i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om 
arbejdsmiljøfaglige uddannelser (BEK 1088 af 
28/11/2011) for at føre og betjene gaffeltrucks og 
gaffelstablere.  

 

 

 

 

Undervisning gennemføres på TEC, som skolen har 
indgået en samarbejdsaftale med 

1. Eleven kan efter uddannelsen 
føre og betjene gaffeltrucks og 
gaffelstablere under 
overholdelse af gældende 
sikkerhedsbestemmelser. 
 

2. Eleven kan optage og afsætte 
gods i varierende højder i reoler 
og blokstabler, transportere gods 
i reolgange, snævre rum, på 
ramper og pladser samt stuve 
gods på lastbil og i container. 
 

3. Eleven kan foretage daglig og 
periodisk vedligeholdelse af 
gaffeltrucks og gaffelstablere.  
 

4. Eleven kan aktivt arbejde med 
arbejdsmiljø, elementær 
brandbekæmpelse og 
førstehjælp i forbindelse med at 
føre og betjene gaffeltrucks. Varighed: 7 dage 

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 EL: 

Undervisningsmodulernes formål: 

Give eleven en grundlæggende indsigt i anvendelse af el 
i fagene med respekt for sikkerhed, gældende regler og 
lovgivning. Give eleven evner til at foretage enkle 
monteringer af brancherelevante stik- og kabeltyper. 

  

Elektronik: 

Undervisningsmodulernes formål: 

Gøre eleven bekendt med grundlæggende teori 
nødvendig for forståelse af elektroniske kredsløb og 
deres funktion. samt give indsigt i loddeteknik samt 
arbejdsmiljøregler om dette. 

 

 

1. Eleven har kendskab til og kan 
anvende de elektriske 
grundbegreber i givne praktiske 
situationer.  
 

2. Eleven har kendskab til 
stærkstrømslovgivningen og 
forsyningsnettets opbygning.  
 

3. Eleven kan dimensionere og 
montere branchespecifikt udstyr, 
herunder udføre mekanisk 
montage og printlodning.  
 

4. Eleven kender de almindelige 
el symboler og komponenter 
samt kan læse og udarbejde el 
diagrammer for mindre kredsløb.  
 

5. Eleven har kendskab til ESD.  
 

6. Eleven kan anvende relevant 
el teknisk måleudstyr. Varighed: 5 dage 
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Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
 

  

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Eleven lærer at opstille, ændre og nedtage rulle- og 
bukkestilladser i henhold til brugsanvisninger og 
gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert. 
Du bliver i stand til at vurdere, om stilladset som helhed 
er planlagt opstillet forsvarligt, at varetage egen og 
andres sikkerhed ved opstillingen og at sikre at det 
udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Undervisningen foregår på NEXT afdelingen i Glostrup. 

1. Eleven kan på forsvarlig måde 
kan gennemføre arbejde efter 
leverandørens vejledning med 
rullestilladser, arbejdstårne 
bukkestilladser og arbejdstårne. 
 

2. Eleven kan gøre rede for den 
grundliggende statik omkring 
rullestilladser, arbejdstårne 
bukkestilladser og arbejdstårne. 
 

3. Eleven kan - med baggrund i 
branchevejledninger - at gøre 
rede for de grundliggende 
sikkerhedsforanstaltninger 
omkring 
anvendelsen af rullestilladser, 
arbejdstårne bukkestilladser. 
 

4. Eleven kan i forhold til 
anvendelsen vælge korrekt 
udformning samt vurdere 
materialebehovet. 
 

5. Eleven har et elementært 
kendskab til det anvendte 
materiel og værktøj. 
 

6. Eleven har kendskab til 
sikkerhedsbestemmelserne 
omkring arbejde med stillads. Varighed: 1 dag 
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Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 

 

 
 

 

Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår et fundament af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i scene-, stand- og lokationsteknik 
og en basal viden til udstyret der tilhøre. Hvor der er et 
fokus på samarbejde, kommunikation, planlægning, 
sikkerhed og adfærd.  

Ved afslutningen af faget kan eleven:  
Demonstrere omfattende Scene-, stand- og 
lokationsteknisk grundviden og have færdigheder inden 
for generelle Scene-, stand- og lokationstekniske 
arbejdsmetoder, processer og sikkerhed. Kendskab og 
forståelse til øvrige Scene-, stand- og lokationsteknisk 
fagområder, med evnen til at kommunikere og 
samarbejde. 

 
I faget Scene-, stand- og lokationsteknisk arbejdes der 
praktisk og teoretisk med et udvalg af følgende 
områder: 

 

Grundlæggende praksis og begreber inden for lyd, lys og 
Scene-, stand- og lokationsteknisk 
Sikkerhedsregler/sikkerhedsvurdering og procedurer 
Løfteteknik og fysiologi. Gense udstyr, el-værktøj,  
maskinhåndtering, løftegrej, træktyper og knob. 

1. Eleven kan håndtere enkle 
scenetekniske elementer i 
henhold til gældende 
sikkerhedsbestemmelser og 
stærkstrømsreglementet. 
 

2. Eleven kan sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt planlægge og anvende 
almindeligt forekommende 
brancherelevant rigningsudstyr.  
 

3. Eleven har kendskab til 
almindeligt løftegrej, træktyper 
og kan gøre brug af tovtræk, 
knuder og splejsninger.  
 

4. Eleven kan vælge, anvende og 
vedligeholde almindeligt 
forekommende brancherelevant 
værktøj og udstyr.  
 

5. Eleven har kendskab til 
scenetyper, sceneplaner og faste 
installationer.  
 

6. Eleven kender til love, regler 
og sikkerhedsforskrifter ved 
brugen af speciel effekts. Varighed: 8 dage 
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Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet.  

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 
 

Ved afslutningen af modulet Kommunikation & 
samarbejde kan eleven demonstrere viden om teorier 
og metoder inden for kommunikationsfeltet. 
Kommunikere integrerende og konstruktivt med 
samarbejdspartnere i en kunstnerisk og praktisk 
arbejdsproces. Formidle idéer og fagviden til 
fagspecialister som såvel ikke-fagspecialister, og kan 
instruere og videregive processer. Formode at tage 
ansvar og være aktiv lyttende.   

Indhold:  
I modulet Kommunikation og samarbejde arbejdes der 
med kommunikationsteori og -praksis, Kollektive 
arbejdsprocesser og samarbejdsformer.  
Præsentationsteknikker, Sproglige tilgange og 
Konflikthåndtering. 

1. Eleven kan anvende 
hensigtsmæssige 
kommunikationsformer til 
forskellige situationer.  
 

2. Eleven kan anvende 
kropssprog med vægt på 
nonverbale faktorers betydning 
for kommunikation.  
 

3. Eleven kan anvende dialog og 
argumentation som 
samarbejdsværktøjer.  
 

4. Eleven kan udvise fælles 
ansvarlighed og arbejde efter 
fælles mål i 
gruppesammenhænge.  
 

5. Eleven har forståelse for 
forskellige roller og 
personlighedstypers betydning 
for gruppesammensætning. Varighed: 5 dage 
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Lokale valgfag på Trin 1 

 

Faget bedømmes bestået/ikkebestået. 

 

Faget bedømmes bestået/ikkebestået. 

 

Faget bedømmes bestået/ikkebestået. 

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Med udgangspunkt i det tværfaglige Tv-projekt med FTP, 
skal eleverne deltage i og få færdigheder i at lave tv-lys 

Faget er primært baseret på praktiske og selvstændige 
arbejde med opgaver i TV-produktion med løbende 
vejledning og oplæg om teoretiske begreber og 
perspektiver fra lærer og branchefolk. 

 

1. Eleven kan lave lys på en 
produktion som både 
tilfredsstiller fotografer og live 
publikum. 

Varighed: 10 dage 

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 

Undervisningsmodulets formål: 
Med udgangspunkt i det tværfaglige Tv-projekt med 
FTP, skal eleverne deltage i og få færdigheder i at 
udvikle, planlægge og udføre scenografi til et TV-show. 
Faget er primært baseret på praktiske og selvstændige 
arbejde med opgaver i TV-produktion med løbende 
vejledning og oplæg om teoretiske begreber og 
perspektiver fra lærer og branchefolk. 

 

1. Eleven kan deltage i at udvikle, 
planlægge og udføre scenografi 
til et TV-show med publikum.  
 
2. Eleven er kan vurdere om en 
scenografiske elementer kan 
fungere på en TV-skærm eller på 
storskærm ved livearrangement. 

Varighed: 10 dage 

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål:  
At give eleven forståelse for arbejdsgange og procedurer 
indenfor TV lydproduktion. 
At give eleven kendskab til relevante termer og fagudtryk. 
At gøre eleven i stand til at varetage afviklingssikkerhed. 
 

Elevens læringsudbytte: 
Generelle praktiske færdigheder i lyd-arbejde omkring TV-
produktion samt grundlæggende kendskab til hjælpemidler og 
arbejdsformer 
 

Valg af opgaver: 
Planlægning af systemløsning / udarbejdelse af blokdiamgram 
hvor lydteknisk infrastruktur fremgår 
Opstilling, afprøvning samt indregulering af PA-anlæg 
Opgave i optageteknik med fokus på udstyring / standarder 
samt muligheder for post produktion 

 

1. Eleven kan deltage i at udvikle, 
planlægge og udføre lydteknik til 
afvikling af live TV-show med 
publikum.  
 

Varighed: 10 dage 
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Hovedforløb 2: 

På dette forløb arbejder eleverne med at udbygge deres viden i grundlæggende scene-, lyd-, lys - og AV 
teknik. I den forbindelse lægges der vægt på samarbejde mellem scenografi, lyd og lys. I Forløbet indgår et 
projekt hvor viden, færdigheder og kompetencer kan afprøves og bedømmes i praksis. Dette forløb danner 
grundlag for eventuel bedømmelse af Teater, event & AV teknisk produktionsassistent og for 
skolepraktikelevers afslutning af trin 1 inden overgang til trin 2. 

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling af 
branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, personlige 
og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

 

Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

 
  

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål:  
At styrke elevens kendskab til PA systemer herunder 
højttalere og forstærkere. 
At give eleven rutine i at gennemføre diverse 
lydteoretiske beregninger, herunder efterklangstid og 
lydtryksniveau. 
At sikre at eleven kan sammenkoble og dimensionere et 
lydanlæg til en given opgave. 
At sikre at eleven kan anvende sin viden til at håndhæve 
egen og andres sikkerhed. 

 
Elevens læringsudbytte:   
Udbygning af begrebsverden indenfor lydteori og det 
fælles fagtekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til brug 
for brancherelevante beregninger. 
Opnå rutine i vedligeholdelse af udstyr. 
Praktiske færdigheder med analog og digital 
lydteknologi herunder planlægning, opsætning og 
gennemførrelse af en mindre lydproduktion. 
 
Valg af opgaver:    
Praktiske øvelser i opsætning og sammenkobling af 
lydanlæg og andet lydteknisk udstyr. 
Praktiske øvelser med måleudstyr. 
Skriftlig opgave i grundlæggende lydteori, herunder 
akustik, analog- og digital lydteknologi.  
 

1. Eleven kan ud fra viden om 
grundbegreber inden for lyd, 
akustik og lydteknik 
dimensionere og sammensætte 
et mellemstort lydanlæg til en 
given opgave. 
 

2. Eleven kan opstille og 
sammensætte anlægget 
sikkerhedsmæssigt og 
støjmæssigt forsvarligt. 
 

3. Eleven kan selvstændigt 
planlægge og gennemføre en 
mindre lydproduktion.  
 

4. Eleven kan indgå som assistent 
på en større lydproduktion.  
 

5. Eleven kan deltage i den 
daglige vedligeholdelse af 
lydteknisk udstyr 

Varighed: 10 dage 
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Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
 
 

Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
 
 
 
 
 
 
 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Eleverne skal lære at betjene relevant udstyr og software 
på engelsk. Manualer søges og relevant info udtrækkes. 
Elever skal bruge engelske fagudtryk på tværs af 
fagspecialer, ligesom begreber fra tilstødende 
fagområder. Der arbejdes med dokummation så som 
tekniske ridere og scenemesterbrev på dansk og engelsk, 
ligesom mailkomunikation på engelsk benyttes. 
 
Undervisningen består af moduler rettet mod de 
overordnede fagområder; Lyd, Lys, AV og Sceneteknik, 
ligesom der vil være en introduktion til faget mere 
generelt. Modulerne vil i nogen grad blive integreret 
med undervisning på de overordnede fagområder og 
projekter. 
 

1. Eleven kan forstå og formidle 
brancherelevante informationer 
og data på engelsk i skrift og 
tale. 
  
2. Eleven kan søge og anvende 
relevante informationer på 
engelsk ved at anvende 
informationsteknologi.   
 
3. Eleven kan fungere på et 
internationalt arbejdsmarked 
gennem anvendelse af et 
hensigtsmæssigt og 
sammenhængende sprog i 
erhvervsfaglig sammenhæng. 
 
4) Eleven kan på en forståelig og 
hensigtsmæssig måde redegøre 
for fagets metoder samt 
brancherelevante planlægnings- 
og arbejdsopgaver over for 
kolleger og kunder på engelsk. 

Varighed: 7 dage 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Med udgangspunkt i et grundlæggende kendskab til lys 
og lysudstyr skal eleven lære at udvælge, sammenkoble 
og anvende udstyr i praksis og sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt. 
 
Elevens læringsudbytte:   
Vi vil arbejde med menneskelig perception, farvelære, 
vinkler, lysets begreber mm.. Eleven lærer at kende, 
udvælge og anvende lamper, lysarmaturer, dæmpere og 
lysborde, til forskellige formål. 
Undervisningen er opdelt i moduler. Et modul kan 
f.eks.være Systemteknik som er et 3 dages projekt uden 
kunstnerisk indhold, hvor eleverne sætter et komplet 
lysanlæg sammen i grupper med 3-5 elever. 
Der er særlig fokus på opmærkning, fasefordeling og 
kabel-æstetik, samt forståelse for, hvad hver del gør. 
Det er endvidere en anledning til at repetere strøm, 
DMX mm. forud for en evt. assistentprøve. 
 

1.Eleven kan ud fra viden om 
æstetik og lysteknik, 
dimensionere og sammensætte 
et mellemstort lysanlæg til en 
given opgave.  
 

2. Eleven kan opstille og 
ophænge anlægget 
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  
 

3. Eleven kan selvstændigt 
planlægge og gennemføre en 
mindre lysproduktion.  
 

4. Eleven kan indgå som 
assistent på en større 
lysproduktion.  
 

5. Eleven kan deltage i den 
daglige vedligeholdelse af 
lysteknisk udstyr. 

Varighed: 10 dage 
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Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
 

 

Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
 
 
 
 
 
 

Fag: Læringsmål : UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
At gøre eleven bekendt med lovgivning inden for 
området samt ansvarsfordeling, kendskab til de 
relevante hjælpemidler, herunder beregninger og 
tabeller. 

At give eleven forståelse for relevante termer og 
begreber. 

  

Elevens læringsudbytte:   

Generelle færdigheder i håndtering og surring af udstyr. 
Korrekt anvendelse af hjælpemidler samt anvendelse af 
tabelopslag og beregninger. 

 

1. Eleven kan stuve og surre 
brancherelevant udstyr på 
lastbiler, påhængsvogne eller 
andre køretøjer således at 
transporten kan gennemføres 
uden skader. 
 

2. Eleven kan anvende 
surringsgrej, foretage afstivning 
og afspærring af udstyret, 
korrekt læsning og 
hensigtsmæssig transport og 
stuvningsplanlægning under 
hensyntagen til klimatiske 
forhold samt have kendskab til 
forsikringsforhold. Varighed: 1 dag  

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 EL: 
Undervisningsmodulernes formål: 
Give eleven en grundlæggende indsigt i 
stærkstrømslovgivningen og forsyningsnettets 
opbygning. Give eleven evner til at foretage enkle 
monteringer af faste installationer 
  
 
Elektronik: 
Undervisningsmodulernes formål: 
Gøre eleven bekendt med grundlæggende teori 
nødvendig for forståelse af elektroniske kredsløb og 
deres funktion.  

 

  

 

 

1. Eleven har kendskab til og kan 
anvende de elektriske 
grundbegreber i givne praktiske 
situationer.  
 

2. Eleven har kendskab til 
stærkstrømslovgivningen og 
forsyningsnettets opbygning.  
 

3. Eleven kan dimensionere og 
montere branchespecifikt udstyr, 
herunder udføre mekanisk 
montage og printlodning.  
 

4. Eleven kender de almindelige 
el symboler og komponenter 
samt kan læse og udarbejde 
eldiagrammer for mindre 
kredsløb.  
 

5. Eleven har kendskab til ESD.  
 

6. Eleven kan anvende relevant 
elteknisk måleudstyr. Varighed: 5 dage 
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Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet 

  

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Med udgangspunkt i videoprojektion og dlp/lcd-
projektorer vil eleven stifte bekendskab med de 
relevante stik, formater og begreber, med henblik på at 
kunne få billeder og videoindhold på lærred, væg e.lign.  

Vi arbejder med projektor-optik, vikler og 
optikberegning, med hensyn til billedstørrelse og 
skudafstand. Keystone og Shift korrektion af projektion 
fra skæve vinkler. Native resolution og scalering af 
billeder. Vi arbejder med Q-Lab og Powerpoint.  
Ligeledes arbejder med Adobe Photoshop, primært i 
forhold til filtyper, scalering, masker og selections, men 
også generel editering, farverum og RGB-problematikker 
berøres. 

De særlige forhold omkring produktioner ude på 
hoteller, konferrencecentrer 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. 
 

Undervisningen er opdelt i moduler.  
Et modul kan f.eks. være: 

 Modul teoretisk overblik 1 dage 

 Modul Photoshop 3 dage 

 Modul Projektor 3 dage 
 

1. Eleven kan med scenisk 
fremførelse som formål 
dimensionere og sammensætte 
et AV-setup til en given opgave.  
 
2. Eleven kan opstille og bruge 
udstyret sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt  
 
3. Eleven kan selvstændigt 
planlægge, optage, redigere og 
gennemføre en mindre AV-
produktion.  
 
4. Eleven kan indgå som 
assistent på en større AV-
produktion. 

Varighed: 7 dage 
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Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

 

 

Den afsluttende prøve på Trin 1. 

Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, afholder skolen en afsluttende prøve, som består 
af et praktisk orienteret projekt og en mundtlig eksamen med fremmed censur.  

Projektet løses inden for to sammenhængende uger.  

Den mundtlige prøve varer 30 minutter inklusive votering. Elevens præstation bedømmes med én karakter, 
der er udtryk for en samlet vurdering af projektet og den mundtlige præstation.  

Prøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen på det pågældende trin, samt elever i 
skolepraktik.  Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver. 

  

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Eleven opnår et fundament af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i scene-, stand- og lokationsteknik 
og en basal viden til udstyret der tilhøre. Hvor der er et 
fokus på samarbejde, kommunikation, planlægning, 
sikkerhed og adfærd.  

 
Elevens læringsudbytte:   
Demonstrere omfattende Scene-, stand- og 
lokationsteknisk grundviden og have færdigheder inden 
for generelle Scene-, stand- og lokationsteknisk 
arbejdsmetoder, processer og sikkerhed. Kendskab og 
forståelse til øvrige Scene-, stand- og lokationsteknisk 
fagområder, med evnen til at kommunikere og 
samarbejde. 

 
Indhold: 
I faget Scene-, stand- og lokationsteknisk arbejdes der 
praktisk og teoretisk med et udvalg af følgendeområder: 

 
Grundlæggende praksis og begreber inden for lyd, lys og 
Scene-, stand- og lokationsteknisk 
Sikkerhedsregler/sikkerhedsvurdering og procedurer 
Løfteteknik og fysiologi   
Gense udstyr, maskinhåndtering og el-værktøj, løftegrej, 
træktyper og knob 
 

1. Eleven kan håndtere enkle 
scenetekniske elementer i 
henhold til gældende 
sikkerhedsbestemmelser og 
stærkstrømsreglementet. 

2. Eleven kan sikkerhedsmæssigt 
forsvarligt planlægge og anvende 
almindeligt forekommende 
brancherelevant rigningsudstyr.  
 
3. Eleven har kendskab til 
almindeligt løftegrej, træktyper 
og kan gøre brug af tovtræk, 
knuder og splejsninger.  
 

4. Eleven kan vælge, anvende og 
vedligeholde almindeligt 
forekommende brancherelevant 
værktøj og udstyr.  
 

5. Eleven har kendskab til 
scenetyper, sceneplaner og faste 
installationer.  
 

6. Eleven kender til love, regler 
og sikkerhedsforskrifter ved 
brugen af speciel effekts. Varighed: 11 dage 
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Trin 2 – specialet Teatertekniker 
Teatertekniker Hovedforløb 3 

På hovedforløb 3 arbejdes dels med specialets fag adskilt fra andre specialer samt på tværs af specialer. 

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling af 
branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, personlige 
og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

 

Teatertekniker Specialets fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 2 20 uger 

 Kode H3 H4 I alt (vejledende 
tid) 

 

Projektgennemførelse 3859 1 uge 3 uger 4 uger 

Stil og idéhistorie 3860 1 uge  1 uge 

3D, visualisering og 
animation 

3861 1 uge 1 uge 2 uger 

Fremstilling af kulisser, 
rekvisitter og dekorationer 

3862 3 dage 1 uge 1,5 uge 

Kvalitetsstyring 3863  2 dage 2 dage 

Lyd 3864 2 uge  2 uger 

Teater - lys 3865 2 uge 1 uger 3 uger 

Sceneteknik  3866  1 uge & 2 dage  1,5 uge 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 4,5 uger 

 Kode H3 H4 I alt (vejledende tid) 

Billeddannelse for 
lysteknikker (AV) 

4215 4 dage  1 uge 2 uger 

Faldsikring & 
højderedning 

16901  3 dage 3 dage 

Regi 15884 3 dage  2,5 dage 

Digital multitrack 4214  3 dag 2,5 dage 

MIDI 4221 1 uge  1 uge 
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Fag Læringsmål:   UVM mål 

 Med udgangspunkt i kunsthistorien og med brug af 
kunst- og billedbøger kommer vi rundt om emnet. 

Fremstilling af tidslinier og oversigter over historiske, 
stilmæssige, kunstneriske, filosofiske og styremæssige 
og politiske perioder, som gruppearbejde. 

Faget give eleven evner til at orientere sig og søge 
uderligere oplysninger, når det er påkrævet til teknisk 
løsningsvalg. 

 Faget er tænkt dialogisk i forhold til faget Musik for 
Eventtekniker, der bl.a. opererer med musikhistorisk 
tidslinie. 

Faget bidrager endvidere fagligt til at eleverne kan løse 
opgaverne i hovedforløb 3 projektet. 

Faget et modul men kan godt fordeles over flere uger. 

 

1. Eleven har et grundlæggende 
indblik i de idéhistoriske 
baggrunde for de forskellige 
epokers mentalitet, filosofi, 
dagligliv og kunstneriske udtryk. 

 

2. Eleven kan sætte 
karakteristiske træk i stilarter i 
relation til den idéhistoriske 
udvikling. 

 

3. Eleven kan ud fra kendskab til 
forskellige epokers idé- og 
stilhistorie kritisk vurdere 
visuelle og æstetiske udtryk med 
relevans for branchen. 

Varighed: 5 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 AutoCAD Modul 3 dage. (0,6 uge) på HF3 
3D tegning i AutoCAD med udgangspunkt i praktiske 
målinger og brancherelevante lokaler og elementer. 

WYSIWYG Modul 2 dage (0,4 uge) på HF3 
Import af CAD-tegninger og implementering af lysplaner 
og scenetiske elementer, samt screenshot og 
visualisering med export. 

Sketch-Up Modul 3 dage (0,6 uge) på HF4 
Arbejde med det udbredte gratis-program, herunder 
import og export til og fra brancherelevante 
programmer. 

 

Faget bidrager iøvrigt tidsmæssigt til Svendeprøven, 
hvor 3D-tegning og visualisering indgår 2 dage (0,4 uge) 
på HF4 

 

 

 

 

 
 

1. Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
volumenmodeller, herunder 
ekstruderede og 
rotationssymmetriske emner.  
 

2. Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
overflademodeller.  
 

3. Eleven kan anvende det 3-
aksede koordinatsystem ved 
placering af emner, kameraer, 
lyskilder o.l.  
 

4. Eleven kan generere færdige 
bitmap-billeder af emnet til brug 
ved udskrift eller elektronisk 
fremvisning. 
 

5. Eleven kan definere og 
redigere enkle materialer til 
anvendelse på 3-D modeller.  
 

id
é

- 
o

g 
st

ilh
is

to
ri

e 
 

(F
ag

 n
r.

 3
8

6
0

) 
3

D
, v

is
u

al
is

e
ri

n
g 

o
g 

an
im

at
io

n
 

 (
Fa

g 
n

r.
 3

8
61

) 



  

   

TEA - LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 30 

 

 

Ly
d

 
(F

ag
  n

r 
38

6
4

) 
 

Varighed: 5 dage 6. Eleven kan oprette og redigere 
enkle animationer, herunder 
animering af 3-D modeller, 
lyskilder, kameraer o.l. 

Faget bedømmes bestået/ikke bestået. 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 

 Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår en viden af generelle praktiske og tekniske 
færdigheder i kulisse fremstilling og viden til processen 
den omfatter, med et kendskab til gense materialer.  
 

Elevens læringsudbytte: 
Udvise grundlæggende viden om fremstillingsmetoder i 
forbindelse med realisering af kulisser, rekvisitter og 
dekorationer. 
 

Indhold: 
Eleven kommer til at arbejde med teoretiske og 
praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i kulisse 
fremstilling, samt maleteknikker/patinering og 
afstøbnings teknikker med dertilhørende 
materialekendskab. 
 

1. Eleven kan ud fra et givet 
oplæg fremstille enkle 
rekvisitter, kulisser og 
dekorationer.  
 

2. Eleven har kendskab til og kan 
vælge materialer til brug ved 
rekvisit-, kulisse- og 
dekorationsfremstilling.  
 

3. Eleven kan tage aftryk og 
fremstille forme til brug ved 
reproduktion.  
 

4. Eleven har kendskab til 
patineringsteknikker. 

Varighed: 3 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål:  
Sikre at eleven forstår at dimensionere, udvælge og 
sammenkoble de rette komponenter til et større 
lydanlæg. 
Øge elevens forståelse for sikkerhedsmæssig korrekt 
håndtering og ophængning af lydudstyr. 
At sikre elevens forståelse for vigtigheden af distribution 
af strøm samt korrekt anvendelse af jord og balanceret 
kobling. 
Give eleven rutine i løbende korrekt vedligehold af 
udstyr. 

 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygge begrebsverden og det fælles tekniske sprog. 
Praktiske færdigheder i valg af udstyr og løsninger, samt 
anvendelse af disse. 
Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 
software korrekt. 
 
 
 
 
 

1. Eleven kan konfigurere et 
større lydanlæg.  
 

2. Eleven kan betjene og 
sammenkoble mixerpulte, PA-
anlæg, monitoranlæg, 
båndmaskiner analogt og digitalt 
redigeringsudstyr mv. 
 

3. Eleven kan forestå den daglige 
vedligeholdelse af relevant 
lydteknisk udstyr.  
 

4. Eleven har kendskab til 
akustiklære, signalbehandling, 
lydkompendier, mixing samt 
digital- og analoglyd.  
 

5. Eleven har kendskab til udstyr 
og software til digital 
lydbearbejdning og kan udnytte 
flersporsteknik til fremstilling af 
en kompletlydside til en given 
opgave. 
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Varighed: 10 dage 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins skala 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til lys 
og lysudstyr, der er undervist i på trin 1, vil eleven lære 
at udvælge, sammenkoble og anvende større 
opsætninger af lysudstyr. 
  
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger, belastningsplaner, begreber, 
forståelser for og traditioner i teaterbranchen. 
Give eleven rutine og styrke i anvendelse af 
lysarmaturer, dæmpere, kabeltyper og lysborde til 
forskellige opgaver & formål. 
 
 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
tekniske sprog 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til brug 
for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og løsninger 
samt anvendelse af disse. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Eleven kan lyssætte og afvikle 
en forestilling. ’ 
 

2. Eleven kan placere og fastgøre 
lamper og belysningsarmatur på 
givne positioner under 
iagttagelse af 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forhold til personer og udstyr. 
 

3. Eleven kan udforme og følge 
en lysplan og en belastningsplan.  
 

4. Eleven kan anvende 
farvetemperaturmåler, 
belysningsmåler og andre 
relevante måleinstrumenter.  
 

5. Eleven kan forestå den daglige 
vedligeholdelse af relevant 
lysteknisk udstyr.  
 

6. Eleven har kendskab til lys- og 
farveteori samt grundprincipper 
for lyssætning.  
 

7. Eleven har kendskab til 
projektørlære, lysborde og 
dæmpere, farver, filtre, 
specialeffekter og kender til midi 
og andre protokoller. 
 

8. Eleven har kendskab til 
forskellige lampetyper, deres 
karakteristika og typiske 
anvendelsesområder, 
lampestativer og øvrige 
fastgørelsesområder samt 
korrektions- og effektfiltre og 
opblødnings- og 
refleksionsmaterialer. 

Varighed: 10 dage 
Faget bedømmes bestået/ikke bestået 

 

Endvidere gennemføres de valgfrie uddannelsesspecifikke fag:  
Billeddannelse for lysteknikere 
Regi 
MIDI 
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Se beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

 

Teatertekniker Hovedforløb 4 

På svendeprøvemodulet arbejdes dybdegående med specialets fag.  

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling af 
branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, personlige 
og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Styrke elevens forståelse af digital multitrack samt 
signalbehandling. 
Give eleven rutine i anvendes af de nødvendige termer 
samt beregninger i arbejdet med lyd. 
Give eleven værktøjer til at kunne arbejde selvstændigt 
med lyddesign. 
Give eleven forståelse for akustiske og psykoakustiske 
fænomener og disses betydning for lyd i teater 
sammenhænge. 

 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygge begrebsverden og det fælles tekniske sprog. 
Praktiske færdigheder i valg af udstyr og løsninger, samt 
anvendelse af disse. 
Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 
software korrekt. 
 
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret. 
Skriftlig test i stoffet. 
Øvelse i praktisk anvendelse af show control software. 
 

1. Eleven kan selvstændigt 
betjene og vedligeholde 
almindeligt sceneteknisk udstyr i 
henhold til gældende love, regler 
og sikkerhedsforskrifter. 
 

2. Eleven kan opsætte og 
nedtage kulisser, dekorationer 
og scenetæpper i forbindelse 
med prøver og forestillinger.  
 

3. Eleven kan afvikle prøver og 
forestillinger i samarbejde med 
regissører/forestillingsledere. 

Varighed: 7  dage 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til lys 
og lysudstyr, der er undervist i på HF1, HF2 & HF3, vil 
eleven lære at udvælge, sammenkoble og anvende 
større opsætninger af lysudstyr. 
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger, belastningsplaner. Give eleven rutine 
og styrke i anvendelse af lysarmaturer, dæmpere, 
kabeltyper og lysborde til forskellige opgaver & formål. 
  
At gøre eleven i stand til at sammensætte udstyr på 
mest hensigtsmæssige måde. 
 
At gøre eleven i stand til at fejlfinde på udstyr. 
 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til brug 
for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og løsninger 
samt anvendelse af disse. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Eleven kan lyssætte og afvikle 
en forestilling.  
 

2. Eleven kan placere og fastgøre 
lamper og belysningsarmatur på 
givne positioner under 
iagttagelse af 
sikkerhedsforanstaltninger i 
forhold til personer og udstyr. 
 

3. Eleven kan udforme og følge 
en lysplan og en belastningsplan.  
 

4. Eleven kan anvende 
farvetemperaturmåler, 
belysningsmåler og andre 
relevante måleinstrumenter.  
 

5. Eleven kan forestå den daglige 
vedligeholdelse af relevant 
lysteknisk udstyr.  
 

6. Eleven har kendskab til lys- og 
farveteori samt grundprincipper 
for lyssætning.  
 

7. Eleven har kendskab til 
projektørlære, lysborde og 
dæmpere, farver, filtre, 
specialeffekter og kender til midi 
og andre protokoller. 
 

8. Eleven har kendskab til 
forskellige lampetyper, deres 
karakteristika og typiske 
anvendelsesområder, 
lampestativer og øvrige 
fastgørelsesområder samt 
korrektions- og effektfiltre og 
opblødnings- og 
refleksionsmaterialer. 

Varighed: 5 dage 
Faget bedømmes bestået/ikke bestået. 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

  
AutoCAD Modul 3 dage. (0,6 uge) på HF3 
3D tegning i AutoCAD med udgangspunkt i praktiske 
målinger og brancherelevante lokaler og elementer. 
WYSIWYG Modul 2 dage (0,4 uge) på HF3 
Import af CAD-tegninger og implementering af lysplaner 
og scenetiske elementer, samt screenshot og 
visualisering med export. 
Sketch-Up Modul 3 dage (0,6 uge) på HF4 
Arbejde med det udbredte gratis-program, herunder 
import og export til og fra brancherelevante 
programmer. 
Faget bidrager iøvrigt tidsmæssigt til Svendeprøven, 
hvor 3D-tegning og visualisering indgår 2 dage (0,4 uge) 
på HF4 
 
 
 

1. Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
volumenmodeller, herunder 
ekstruderede og 
rotationssymmetriske emner.  
 

2. Eleven kan konstruere og 
redigere enkle 3-D 
overflademodeller.  
 

3. Eleven kan anvende det 3-
aksede koordinatsystem ved 
placering af emner, kameraer, 
lyskilder o.l.  
 

4. Eleven kan generere færdige 
bitmap-billeder af emnet til brug 
ved udskrift eller elektronisk 
fremvisning. 
 
5) Eleven kan definere og 
redigere enkle materialer til 
anvendelse på 3-D modeller.  
 
6) Eleven kan oprette og 
redigere enkle animationer, 
herunder animering af 3-D 
modeller, lyskilder, kameraer o.l. 

Varighed: 5 dage 

 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Faget indgår i enhver produktionsplanlægning, 
gennemførsel og evaluering.  
Eleverne opøver vurderingsevne og evalueringsevne 
både i forhold til egen produktionsplanlægning og 
gennemførsel, økonomi, sikkerhedsforhold og egne 
arbejdsprocesser.  
Samtidig arbejdes konkrete cases med kundeorientering, 
således at eleven opnår viden om kvalitetsstyring i 
forhold til aftager fx i forhold til afgivelse af tilbud, 
gennemførsel og evaluering.  
 
Endvidere indgår faget i elevens selvevaluering både 
løbende og i forbindelse med svendeprøven. 
 
 

1. Eleven har kendskab til et 
kvalitetsstyringssystem og kan 
anvende specifikke 
kvalitetsstyringsprocedurer i 
forhold til eget 
arbejde. 
 

2. Eleven har forståelse af 
kvalitetsstyringens betydning for 
en virksomhed i forbindelse med 
udførte opgaver.  
 

3. Eleven kan vurdere og 
fastlægge kvalitetsniveauet for 
enkle processer og helheder 
inden for eget arbejdsområde. 

Varighed: 2 dage 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins skala. 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Eleven opnår en viden af generelle praktiske og tekniske 
færdigheder i kulisse fremstilling og viden til processen 
den omfatter, med et kendskab til gense materialer.  
 
Elevens læringsudbytte: 
Udvise grundlæggende viden om fremstillingsmetoder i 
forbindelse med realisering af kulisser, rekvisitter og 
dekorationer. 

  
Indhold: 
Eleven kommer til at arbejde med teoretiske og 
praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i kulisse 
fremstilling, samt maleteknikker/patinering og 
afstøbnings teknikker med dertilhørende 
materialekendskab. 
 

1. Eleven kan ud fra et givet 
oplæg fremstille enkle 
rekvisitter, kulisser og 
dekorationer.  
 

2. Eleven har kendskab til og kan 
vælge materialer til brug ved 
rekvisit-, kulisse- og 
dekorationsfremstilling.  
 

3. Eleven kan tage aftryk og 
fremstille forme til brug ved 
reproduktion.  
 

4. Eleven har kendskab til 
patineringsteknikker. 

Varighed: 5 dage 

 

Fag Læringsmål  UVM mål 

 Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven viden om projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 
Elevens læringsudbytte: 

·      Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
sprog. 

·      Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse. 

·      Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på 
korrekt vis og kan udføre dertilhørende dokumentation 
og fremlægge en præsentation. 
 
 

1. Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  

 

2. Eleven kan med udgangspunkt 
i et givet oplæg selvstændigt og 
kreativt planlægge og styre 
projekter fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, mødeplanlægning 
og styring, implementering, 
præsentation og fremlæggelse. 

Varighed 15 dage 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen.  Svendeprøven bedømmes særskilt 

 

 
Endvidere gennemføres de valgfrie uddannelsesspecifikke fag:  
Faldsikring & højderedning 
Digital multitrack 
Billeddannelse for lysteknikere 
Se beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

 

Forløbet afsluttes med selve svendeprøven. 
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Trin 2 – Eventtekniker med speciale i audioteknik 
 

Audioteknik Hovedforløb 3 

På hovedforløb 3 arbejdes dels med specialets fag adskilt fra andre specialer samt på tværs af specialer. 

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling af 
branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, personlige 
og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

Eventtekniker audioteknik   Specialets fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 2 20 uger 

 Kode H3 H4 I alt (vejledende 
tid) 

Obligatoriske fag 14 uger 

Projektgennemførelse 3859 1 uge 3 uger 4 uger 

Stil og idéhistorie 3860 1 uge  1 uge 

Musik for 
eventteknikere 

4202 1,6 uger  1,5 uger 

Eventlyd 4203 4 uger 3,4 uger 7,5 uger 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag 6 uger 

  H3 H4  I alt (vejledende tid) 

Digital multitrack 4214   3 dage 3 dage 

Billeddannelse for 
lysteknikker (AV) 

4215 4 dage 1 uge 2 uger 

rigning 16834  2 uge 1 uge 

MIDI 4221 1 uge  1 uge 

Udvidet elektronik 4207 3 dage  1 uge 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Med udgangspunkt i kunsthistorien og med brug af 
kunst- og billedbøger kommer vi rundt om emnet. 
Fremstilling af tidslinier og oversigter over historiske, 
stilmæssige, kunstneriske, filosofiske og styremæssige 
og politiske perioder, som gruppearbejde. 
Faget give eleven evner til at orientere sig og søge 
uderligere oplysninger, når det er påkrævet til teknisk 
løsningsvalg. 
 Faget er tænkt dialogisk i forhold til faget Musik for 
Eventtekniker, der bl.a. opererer med musikhistorisk 
tidslinie. 
Faget bidrager endvidere fagligt til at eleverne kan løse 
opgaverne i hovedforløb 3 projektet. 
Faget et modul men kan godt fordeles over flere uger. 
 

1. Eleven har et grundlæggende 
indblik i de idéhistoriske 
baggrunde for de forskellige 
epokers mentalitet, filosofi, 
dagligliv og kunstneriske udtryk. 
 

2. Eleven kan sætte 
karakteristiske træk i stilarter i 
relation til den idéhistoriske 
udvikling. 
 

3. Eleven kan ud fra kendskab til 
forskellige epokers idé- og 
stilhistorie kritisk vurdere 
visuelle og æstetiske udtryk med 
relevans for branchen. 

Varighed: 5 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

 

 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål:  
At styrke elevens kendskab til musikhistorie. 
At gøre eleven i stand til at kunne navigere i og forstå 
nodesystemet. 
At give eleven forståelse for de enkelte instrumenter og 
deres karakteristika. 

 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af node- samt musikkendskab. 
Udvidet kendskab til de enkelte instrumenter, deres 
kendetegn og deres anvendelse i musikken. 
Forbedre evner til at kommunikere med musikere, 
dirigenter, forestillingsledere etc. 

·          
Valg af opgaver 
Skriftlig øvelse i fremstilling af musikhistorisk tidslinje 
med illustrationer. 
Skriftlige øvelser i anvendelse af nodesystemet. 
Praktiske øvelser i lyttetræning og hørelære. 
 

 
1. Eleven kan læse et partitur og 
forstå nodesystemet.  
 

2. Eleven har kendskab til de 
enkelte musikinstrumenter og 
deres karakteristika.  
 

3. Eleven kan skelne de enkelte 
instrumenter i orkesterpassager. 
 

4. Eleven har kendskab til og 
forstår sin egen placering i 
musikhistorien. 

Varighed: 8 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet 

  

id
é

- 
o

g 
st

ilh
is

to
ri

e 
 

(F
ag

 n
r.

 3
8

6
0

) 

M
u

si
k 

fo
r 

ev
en

tt
e

kn
ik

er
e 

(F
ag

n
r.

 4
2

02
) 

 



  

   

TEA - LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 38 

 

 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Øge elevens forståelse for håndtering af højttalere samt 
ophængning af disse efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser 
Sikre eleven indgående kendskab til 
visualiseringssoftware fra førende PA højttaler 
producenter 
Sikre at eleven forstår at udvælge, dimensionere, opstille 
og sammenkoble de rette komponenter til et større 
lydanlæg 
Øge elevens færdigheder i at anvende relevant 
måleudstyr til indregulering af PA systemer 
At sikre elevens forståelse for vigtigheden af distribution 
af strøm samt korrekt anvendelse af jord og balanceret 
kobling   
 
Elevens læringsudbytte: 

·         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
tekniske sprog 

·         Praktiske færdigheder i valg af produkter og løsninger 
samt praktisk anvendelse af disse 

·         Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 
software korrekt 
 
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lydanlæg til givne 
opgaver. 
 

2. Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 

3. Eleven kan afvikle såvel små 
som store arrangementer og kan 
indgå i de arbejdsfunktioner som 
disse kræver.  
 

4. Eleven kan betjene 
brancherelevant analogt og 
digitalt lydudstyr.  
 

5. Eleven kan simulere og 
designe såvel små som store 
lydanlæg via pc-baserede 3D-
programmer. 
 

6. Eleven kan anvende pc-
baseret måleudstyr.  
 

7. Eleven har og kan anvende 
spektralt gehør.  
 

8. Eleven har kendskab til 
psykoakustik. 
 

9. Eleven har kendskab til aktuel 
lovgivning i forbindelse med støj.  
 

10. Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede sammenkoblinger 
med anvendelse af relevant 
måleudstyr.  
 

11. Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
 

12. Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr. 

Varighed: : 20 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven viden oml projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 
Elevens læringsudbytte: 

·         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
sprog. 

·         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

·         Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på 
korrekt vis og kan udføre dertilhørende dokumentation 
og fremlægge en præsentation. 
 

1. Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 

2. Eleven kan med udgangspunkt 
i et givet oplæg selvstændigt og 
kreativt planlægge og styre 
projekter fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, mødeplanlægning 
og styring, implementering, 
præsentation og fremlæggelse. Varighed: 5 dage 

Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen 

 
 
 
 
 
 
Endvidere gennemføres de valgfrie uddannelsesspecifikke fag:  
Se beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

 
Billeddannelse for lysteknikere 
Udvidet elektronik 
MIDI 
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Audioteknik Hovedforløb 4 

På svendeprøvemodulet arbejdes dybdegående med specialets fag.  

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling af 
branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, personlige 
og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Give eleven rutine i løbende korrekt vedligehold af 
udstyr samt avanceret fejlfinding på komponentniveau 
ved anvendelse af relevant måleudstyr 
Give eleven rutine i afvikling af lyd i forskellige 
sammenhænge 
Øge elevens rutine i betjening af brancherelevant 
lydudstyr 
Give eleven indsigt i gældende lovgivning vedrørende 
støj og miljø 
Fremme elevens færdigheder i at anvende dennes viden 
om psykoakustik brancherelevant 
Udvikle elevens evne til at lytte selektivt 

 
Elevens læringsudbytte: 

·         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
tekniske sprog 

·         Praktiske færdigheder i valg af produkter og løsninger 
samt praktisk anvendelse af disse 

·         Være i stand til at anvende relevant lydudstyr og 
software korrekt 
 
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret 
Skriftlig test i stoffet 
Browserbaseret høretrænings software 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lydanlæg til givne 
opgaver. 
 

2. Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 

3. Eleven kan afvikle såvel små 
som store arrangementer og kan 
indgå i de arbejdsfunktioner som 
disse kræver.  
 

4. Eleven kan betjene 
brancherelevant analogt og 
digitalt lydudstyr.  
 

5. Eleven kan simulere og 
designe såvel små som store 
lydanlæg via pc-baserede 3D-
programmer. 
 

6. Eleven kan anvende pc-
baseret måleudstyr.  
 

7. Eleven har og kan anvende 
spektralt gehør.  
 

8 Eleven har kendskab til 
psykoakustik. 
 

9 Eleven har kendskab til aktuel 
lovgivning i forbindelse med støj.  
 

10 Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede sammenkoblinger 
med anvendelse af relevant 
måleudstyr.  
 
11 Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
 
12 Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lydteknisk udstyr. 

Varighed: 17 dage 
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Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven viden om projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 
Elevens læringsudbytte: 

·         Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
sprog. 

·         Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

·         Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på 
korrekt vis og kan udføre dertilhørende dokumentation 
og fremlægge en præsentation. 

 
 

1. Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 
2. Eleven kan med udgangspunkt 
i et givet oplæg selvstændigt og 
kreativt planlægge og styre 
projekter fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, mødeplanlægning 
og styring, implementering, 
præsentation og fremlæggelse. 

Varighed: 15 dage 
 
 

Endvidere gennemføres de valgfrie uddannelsesspecifikke fag:  
Se beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

 
Billeddannelse for lysteknikere  
Digital multitrack 
Rigging 
 

 

 

 

Skoleforløbet afsluttes med selve svendeprøven. 
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Trin 2 – Eventtekniker med speciale i illuminationsteknik 

Illuminationsteknik Hovedforløb 3 

På hovedforløb 3 arbejdes dels med specialets fag adskilt fra andre specialer samt på tværs af specialer. 

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling af 
branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, personlige 
og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

Eventtekniker illuminationsteknik  Specialets fag og placering incl. vejledende tid på TRIN 2 20 
uger 

 Kode H3 H4 I alt (vejledende 
tid) 

Obligatoriske fag 

Projektgennemførelse 3859 1 uge 3 uger 4 uger 

Stil og idéhistorie 3860 1 uge  1 uge 

Musik for 
eventteknikere 

4202 1,6 uger  1,5 uge 

Eventlys 4204 4 uger 3,4 uger 7,5 uge 

 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  6 uger 

  H3 H4 I alt (vejledende tid) 

Billeddannelse for 
lysteknikker (AV) 

4215 4 dage 1 uger 2 uger 

Rigning 16834  2 uger 2 uge 

Regi 15884 3 dage  0,5 uge 

Digital multitrack 4214  3 dage  0,5 uge 

MIDI 4221 1 uge  1 uge 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål:  
Med udgangspunkt i kunsthistorien og med brug af 
kunst- og billedbøger kommer vi rundt om emnet. 
Fremstilling af tidslinier og oversigter over historiske, 
stilmæssige, kunstneriske, filosofiske og styremæssige 
og politiske perioder, som gruppearbejde. 
Faget give eleven evner til at orientere sig og søge 
uderligere oplysninger, når det er påkrævet til teknisk 
løsningsvalg. 
 Faget er tænkt dialogisk i forhold til faget Musik for 
Eventtekniker, der bl.a. opererer med musikhistorisk 
tidslinie. 
Faget bidrager endvidere fagligt til at eleverne kan løse 
opgaverne i hovedforløb 3 projektet. 
Faget er et modul,  men kan godt fordeles over flere 
uger. 
 

1. Eleven har et grundlæggende 
indblik i de idéhistoriske 
baggrunde for de forskellige 
epokers mentalitet, filosofi, 
dagligliv og kunstneriske udtryk. 
 

2. Eleven kan sætte 
karakteristiske træk i stilarter i 
relation til den idéhistoriske 
udvikling. 
 

3. Eleven kan ud fra kendskab til 
forskellige epokers idé- og 
stilhistorie kritisk vurdere 
visuelle og æstetiske udtryk med 
relevans for branchen. 

Varighed: 5 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven viden om projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  

 
Elevens læringsudbytte: 

·      Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
sprog. 

·       Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

·       Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på 
korrekt vis. 

 

 

 

1. Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  

 
2. Eleven kan med udgangspunkt 
i et givet oplæg selvstændigt og 
kreativt planlægge og styre 
projekter fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, mødeplanlægning 
og styring, implementering, 
præsentation og fremlæggelse. 

Varighed: 5 dage 
Faget bedømmes med en standpunktskarakter efter 7-trins skalaen 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

  
Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til lys 
og lysudstyr, der er undervist på trin 1 og HF3 vil eleven 
lære at udvælge, sammenkoble og anvende større 
opsætninger af lysudstyr. 
 
Der vil blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger heriblandt tegneprogrammer, 
strømberegning, belastningsplaner, alm fejlfinding, 
forståelser for belysning, traditioner i forskellige lande 
og inden for branchen m.m. 
Give eleven rutine og styrke i anvendelse af 
lysarmaturer, dæmpere, kabeltyper og lysborde til 
forskellige opgaver og formål. 
  
At gøre eleven i stand til at sammensætte udstyr på 
mest hensigtsmæssige måde. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til brug 
for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og løsninger 
samt anvendelse af disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lysanlæg til givne 
opgaver.  
 

2) Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 

3) Eleven kan afvikle såvel små 
som store arrangementer og kan 
indgå i de arbejdsfunktioner som 
disse kræver.  
 

4) Eleven kan betjene 
brancherelevant lysudstyr 
 

5) Eleven kan designe, visualisere 
og programmere lysopsætninger 
i pc-baseret 3D-programmel.  
 

6) Eleven har indgående 
kendskab til farvelære, synets 
anatomi og psykologi.  
 

7) Eleven kan anvende 
lysmålingsudstyr og har indsigt i 
aktuel lovgivning omkring lys i 
det offentlige rum.  
 

8) Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede sammenkoblinger 
med anvendelse af relevant 
måleudstyr. 
 

9) Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
 

10) Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lysteknisk udstyr. 

Varighed: 20 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål:  
At styrke elevens kendskab til musikhistorie. 
At gøre eleven i stand til at kunne navigere i og forstå 
nodesystemet. 
At give eleven forståelse for de enkelte instrumenter og 
deres karakteristika. 

 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af node- samt musikkendskab. 
Udvidet kendskab til de enkelte instrumenter, deres 
kendetegn og deres anvendelse i musikken. 
Forbedre evner til at kommunikere med musikere, 
dirigenter, forestillingsledere etc. 

·          
Valg af opgaver 
Skriftlig øvelse i fremstilling af musikhistorisk tidslinje 
med illustrationer. 
Skriftlige øvelser i anvendelse af nodesystemet. 
Praktiske øvelser i lyttetræning og hørelære. 

 

1. Eleven kan læse et partitur og 
forstå nodesystemet.  

 

2. Eleven har kendskab til de 
enkelte musikinstrumenter og 
deres karakteristika.  

 

3. Eleven kan skelne de enkelte 
instrumenter i orkesterpassager. 

 

4. Eleven har kendskab til og 
forstår sin egen placering i 
musikhistorien. 

Varighed: 8 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

 

 

 

Endvidere gennemføres de valgfrie uddannelsesspecifikke fag:  
Se beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

 
Billeddannelse for lysteknikere  
Regi 
Rigning 
Digital multitrack 
MIDI 
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Illuminationsteknik Hovedforløb 4 

På svendeprøvemodulet arbejdes dybdegående med specialets fag.  

Undervisningen er tilrettelagt afvekslende med både lærer og elevoplæg i plenum, skriftlige opgaver og 
eventuelle tests, suppleret med læring via praktisk arbejde på værksked og i blackbokse. Som afspejling af 
branchen arbejdes selvfølgelig både individuelt og i grupper, således at den enkelte elevs faglige, personlige 
og samarbejdsmæssige kompetencer udfordres. 

Evaluering foregår sumativ og formativ både kollektivt og enkeltvis, primært i forbindelse med 
projektopgaver og øvelser. 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven viden om projektgennemførsel fra 
initieringsfasen og til projekt afslutning.  
 
Elevens læringsudbytte: 

·      Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
sprog. 

·       Praktiske færdigheder i valg af løsninger samt praktisk 
anvendelse af disse 

·      Være i stand til at deltage i projektgennemførsel på 
korrekt vis og kan udføre dertilhørende dokumentation 
og fremlægge en præsentation. 
 
 

1. Eleven har kendskab til 
samtlige faser og processer i 
realiseringen af et projekt eller 
en produktion.  
 
2. Eleven kan med udgangspunkt 
i et givet oplæg selvstændigt og 
kreativt planlægge og styre 
projekter fra start til slut, 
indeholdende idéudvikling, 
planlægning, økonomi, 
organisering, mødeplanlægning 
og styring, implementering, 
præsentation og fremlæggelse. 

Varighed: 15 dage 
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Med udgangspunkt i det grundlæggende kendskab til lys 
og lysudstyr, der er undervist i på trin 1 & HF3. Vil der 
blive arbejdet med forståelser for lysdesign, 
arbejdstegninger, strømberegning, 
Derudover vil der blive arbejdet med alm. fejlfinding, 
forståelser for belysning. Give eleven rutine og styrke i 
anvendelse af lysarmaturer, dæmpere, kabeltyper og 
lysborde til forskellige opgaver og formål m.m. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
tekniske sprog. 
Sikkerhed i anvendelse af de relevante formler til brug 
for de nødvendige beregninger. 
Praktiske færdigheder i valg af produkter og løsninger 
samt anvendelse af disse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Eleven kan planlægge, 
dimensionere, opbygge og 
opsætte større lysanlæg til givne 
opgaver.  
 

2. Eleven kan ophænge 
systemerne efter gældende 
sikkerhedsbestemmelser.  
 

3. Eleven kan afvikle såvel små 
som store arrangementer og kan 
indgå i de arbejdsfunktioner som 
disse kræver.  
 

4. Eleven kan betjene 
brancherelevant lysudstyr 
 

5. Eleven kan designe, visualisere 
og programmere lysopsætninger 
i pc-baseret 3D-programmel.  
 

6. Eleven har indgående 
kendskab til farvelære, synets 
anatomi og psykologi.  
 

7. Eleven kan anvende 
lysmålingsudstyr og har indsigt i 
aktuel lovgivning omkring lys i 
det offentlige rum.  
 

8. Eleven kan fejlsøge i 
komplicerede sammenkoblinger 
med anvendelse af relevant 
måleudstyr. 
 

9. Eleven kan fejlsøge til 
komponentniveau.  
 

10. Eleven kan forestå den 
daglige vedligeholdelse af 
relevant lysteknisk udstyr. 

Varighed: 17 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
 

Endvidere gennemføres de valgfrie uddannelsesspecifikke fag:  
Se beskrivelse under valgfrie uddannelsesspecifikke fag. 

 
Billeddannelse for lysteknikere  
Digital multitrack 
Rigging 
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Skoleforløbet afsluttes med selve svendeprøven. 

Oversigt over valgfrie uddannelsesspecifikke fag 
 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Eleverne kan med baggrund i opnået viden, på korrekt 
og sikker vis, anvende groundsupports til opbygning af 
teater og eventkonstruktioner, samt gennemføre 
nødvendige sikkerhedsforanstaltninger. 
Eleven kan med baggrund i opnået viden, anvende 
riggerudstyr til opbygning og afvikling af koncerter, 
shows og events. 
Eleven opnår viden om sikkerhed, materialer og grej til 
at udføre forskriftsmæssig opsætning, brug og 
nedtagning af riggerudstyr ved eventproduktioner. 
Deltageren har kendskab til de gængse symboler 
anvendt i arbejdstegninger til riggeropgaver samt 
kendskab til lovgivningen og kan gennemføre 
eftersynsrutiner på riggergrej. 
Eleven kan ud fra kendskab til de grundlæggende 
juridiske og forsikringsmæssige forhold ved udendørs 
rigger opgaver for eventbranchen, indhente relevante 
myndighedsgodkendelser. 
 
 Elevens læringsudbytte: 
Udbygning af begrebsverden og det nødvendige fælles 
tekniske sprog 
Indsigt i forskellige arbejdsfunktioner, fagudtryk og 
adfærd 
Kendskab til arbejdstilrettelæggelse og planlægning 
opgaver 
Indsigt i gældende sikkerhedsregler inden for forskellige 
typer ophængning af udstyr til en given opgave 
Evner at vurdere om eget arbejde lever op til en afgiven 
instruks og enkelte kvalitetsmæssige krav. 
 
 
 
 
Hvis det kan lade sig gøre inddrages højderedning og 
faldsikring forlagt til NEXTs afdeling i Glostrup. 
 

1. Eleven kan designe, 
planlægge, ophænge og nedtage 
større konstruktioner i 
fagspecifikke og TÜV godkendte 
materialer.  
 
2. Eleven kan anvende 
fagspecifik beregningssoftware 
til dimensionering af 
konstruktionerne.  
 
3. Eleven kan udføre simple 
belastningsberegninger.  
 
4. Eleven har kendskab til aktuel 
lovgivning på området, herunder 
ansvars-, forsikrings- og 
godkendelseslovgivning.  
 
5. Eleven kan gennemføre 
korrekt kommunikation med 
involverede myndigheder for 
godkendelse af 
konstruktionerne.  
 
6. Eleven kender til national og 
international lovgivning på 
området.  
 
7. Eleven kan på 
sikkerhedsmæssig forsvarlig 
måde, og i henhold til 
Arbejdstilsynets anvisninger, 
arbejde i større konstruktioner 
(store højder). 
 
8. Eleven har kendskab til 
klatring og rapelling. 

Varighed: 10 dage 

 
 
 
 



  

   

TEA - LOKAL UNDERVISNINGSPLAN 49 

 

 

 
 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål og læringsudbytte: 
Give eleven en grundlæggende overblik hvordan AV-
teknik og i særdeleshed levende billeder kan indgå i et 
bredt udvalg af forestillinger, arrangementer mm. 
Give elever færdigheder, viden og kompetencer til at 
benytte udstyr og strategier inden for AV-teknik, bredt 
set, således at interaktionen med lyssætning og 
audioteknik, samt orden og æstetik tilgodeses. 
  
Valg af arbejdsformer og opgaver: 
Projektbaseret undervisning, centreret omkring og med 
udgangspunkt i faget AV-teknik fra TRIN 1 af 
uddannelsen. 
  
Projekteksempel 1: 
Lave en forestilling hvor figurer eller andre bevægelige 
elementer liveprojekteres op på én eller flere 
storskærme, med synkron lydside, ved hjælp af kamera, 
mixer, projektor eller evt. LED-skærm. 
  
Projekteksempel 2: 
Lave udstilling med messestande og konferrencelokale 
med talerstol. Messestande skal indeholde præsentation 
af AV-produkter i interaktiv opstilling, sådan at 
besøgende kan se og høre sig selv og dermed interagere. 
Konferrencelokalet skal udføres med live transmitering 
på storskærm og med lydforstærkning. 
  

1. Eleven kan lade billeder indgå i 
lyssætningen med behørigt 
hensyn til billedkompositionen, 
farvesammensætningen og 
afmaskning. 
 
2. Eleven kan optage, redigere og 
afvikle en storskærmsproduktion 
som en integreret del af en 
lyssætning.  
 
3. Eleven har indsigt i 
storskærmsprojektorer, LED-
skærme og formbare 
plasmaskærme. 

Varighed: 9 dage  
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål:   
At introducere eleven til digital multitrack / flerspors 
produktion. 
At sikre elevens forståelse af digitale termer som 
konvertering, samplerate, bitdybde m.v. 
Give eleven rutine i at optage og redigere i det digitale 
domæne. 

 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygge begrebsverden og det fælles tekniske sprog. 
Praktiske færdigheder i valg af udstyr og løsninger, 
samt anvendelse af disse. 
Være i stand til at anvende digital multitrack til 
lydoptagelse. 
 
Valg af opgaver: 
Praktiske øvelser med opsætning, optagelse, 
redigering, mix og mastering. 
 

1. Eleven har kendskab til 
flersporsindspilning på pc/mac. 
 
2. Eleven kan indspille, redigere 
og masterere i det digitale 
domæne. 

Varighed: 3 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
At sikre eleven forståelse for MIDI som 
kommunikationsprotokol, samt det dertil hørende 
nødvendige elektriske kredsløb og hardware. 
At introducere eleven til OSC (Open Sound Control) som 
alternativ til, eller samkørende med MIDI. 
At gøre eleven i stand til at sammensætte og fejlfinde 
MIDI-baseret udstyr. 
 
Elevens læringsudbytte: 
Udbygge begrebsverden og det fælles tekniske sprog. 
Praktiske færdigheder i valg af udstyr og løsninger, samt 
anvendelse af disse. 
Være i stand til at fejlfinde på såvel software som 
hardware niveau. 
 
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med sammenkobling, anvendelse og 
fejlfinding. 
 

1) Eleven kan sammenkoble, og 
betjene, elektroniske 
instrumenter via MIDI.  
 
2) Eleven kan funktionsteste og 
fejlfinde i MIDI-systemer. 

Varighed: 1 uge  
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet  
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Gøre eleven bekendt med grundlæggende teori 
nødvendig for forståelse af elektroniske kredsløb og 
deres funktion. 

At give eleven indblik i opbygningen af audioteknisk 
udstyr, såsom preamps, compressorer og forstærkere 
m.v. 
At styrke eleven i fejlfinding, reparation og vedligehold af 
audioteknisk udstyr. 

 
Elevens læringsudbytte: 
Eleven kan lokalisere enkeltkomponenter i et elektronisk 
kredsløb. 
Eleven kan anvende relevant måleudstyr samt 
fejlfinde og udskifte komponenter i et simpelt opbygget 
apparat. 
 
Valg af opgaver 
Praktiske øvelser med udstyret. 

 

Varighed: 3 dage  

 

Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 
Efter kurset er deltagerne: 
-Bekendt med nødplanen og CE/EN mærkningens 
betydning. 
- Bekendt med ATs regler for brug af personlige 
værnemidler. 
- Kendskab til faldsikringsudstyr. 
- I stand til at tilpasse de personlige værnemidler korrekt. 
- I stand til at bruge faldsikringsudstyr korrekt. 
- I stand til at udfylde kontrolkort og udføre 
brugereftersyn på de personlige værnemidler. 
- Forevist kammeratredning ved hjælp at redningsudstyr 
 
Indhold: 
- Faldenergi. 
- CE mærkning og Europæiske Normer for personlige 
værnemidler. 
- Regler og ansvar for eftersyn/vedligeholdelse. 
- Brugsanvisninger og kontrolkort. 
- Gennemgang af nødplan. 
- Praktiske øvelser i brug af faldsikringsudstyr. 
- Redningsøvelse. 
 

 

Varighed: 3 dage  
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Fag: Læringsmål: UVM mål: 

 Undervisningsmodulets formål: 
Eleven kommer til at arbejde med tekniske, kreative og 
praktiske opgaver, der tager udgangspunkt i Deko træ & 
maling. Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret 
og praksisnært, omkring cases der er inspireret af 
erhvervets praksis. Undervisningen vil blive 
differentieret så eleven kan blive udfordret på det 
niveau der passer til eleven muligheder under forløbet. 
  
Elevens læringsudbytte: 
Eleven opnår et kendskab af generelle praktiske og 
tekniske færdigheder i Deko træ & maling og et 
håndelæg der tilhører, såsom udstyret, værktøj og 
maskiner. Eleven for et grundlæggende viden om 
opbygning, dekoration, træbearbejde, forskellige 
materialer, overfladebehandling, maleteknikker og 
skabelon- og stafferingsteknik . 
  
Indhold: 
Der arbejdes  både praktisk og teoretisk med 
elementerne i deko træ og maling. 
 
 

1. Eleven har kendskab til og 
praktiske færdigheder i 
kulissefremstilling i træ: 
Opbygning, dekoration og 
udsmykning med maling.  
 

2. Eleven kan fremstille kulisser i 
mindre omfang og bruge 
håndværktøj inden for 
træbearbejdning.  
 

3. Eleven kan vælge og anvende 
værktøjer og materialer korrekt 
til opbygning af bund for videre 
malebehandling.  
 

4. Eleven kan vælge og anvende 
materialer til korrekt 
overfladebehandling i forhold til 
anvendelsesområdet.  
 

5. Eleven kan udføre 
dekorationer med anvendelse af 
skabelon- og stafferingsteknik 

Varighed: 7 dage 
Der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen ved afslutning af modulet. 
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Tilrettelæggelse af Svendeprøven 

Skolen afholder en afsluttende prøve som afslutning på sidste skoleperiode i specialerne. Prøven 
udgør en svendeprøve.  

 
Prøven består af en skriftlig prøve inden for de uddannelsesspecifikke fag, en projektopgave samt 
en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i projektopgaven.  

 
Den skriftlige prøve har en varighed på fire timer.  
Projektopgaven har en varighed på to sammenhængende uger og løses som en teknisk produktion. 
Den mundtlige prøve har en varighed på 30 minutter inklusive votering.  

 
Skuemestrene skal være til stede ved den afsluttende afvikling af den tekniske produktion i 
projektopgaven og ved den efterfølgende mundtlige prøve. Opgavernes indhold tilrettelægges af 
skolen efter samråd med det faglige udvalg. Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er 
udtryk for en samlet vurdering af den skriftlige og den mundtlige prøve og projektopgaven. 

 
For at der kan udstedes skolebevis skal eleven have opnået mindst 02 som gennemsnit af 
karaktererne for alle fag i hovedforløbet, og den afsluttende prøve skal være bestået. 

 
Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til eleven.  

 
Det fremgår af uddannelsesordningen for uddannelsen:  
 
1)  At den skriftlige prøve som har en varighed af 4 timer. Den skriftlige prøve kan gennemføres som 
en traditionel skriftlig afprøvning, case, multiple choice m.m. eller de 4 timer kan integreres i 
elevens projektopgave, hvor skolen opstiller rammer for en skriftlig dokumentation af den frie 
produktion svarende til 4 timer. Kravet er dog, at der kan gives en karakter for elevens selvstændige 
skriftlige præstation.  
Erhvervsskolen præretter elevens skriftlige prøve inden den fremsendes til skuemester. Skuemester 
vurderer elevens præstation, ud fra bedømmelsesgrundlag til svendeprøveopgaven fremstillet af 
erhvervsskolen, og afgiver en karakter inden præsentation af den tekniske produktion.  
 
2) Projektopgaven kan gennemføres enkeltvis eller i gruppe. Løses den tekniske produktion i gruppe 
kan fremvisning ved svendeprøve gennemføres 2 gange. Den tekniske produktion har en varighed 
på 10 – 15 minutter. Ved den tekniske produktion anvendes gængs udstyr i branchen.  
 
Elevens præstation bedømmes med én karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af projektet 
og den mundtlige præstation samt den skriftlige prøve. De 3 elementer i svendeprøven vægter lige 
meget i karakteren.   
 
Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, registreres 
svendeprøven i gældende administrative system og meddeles det faglige udvalg. Skuemestrene 
udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven. Skolen modtager en 
besked om de udpegede skuemestre. Gældende skuemestervejledning tages i anvendelse.  


