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Forord 

Denne lokale uddannelsesplan er et kollektivt produkt, der er udført af mange forskellige ansatte, på 

flere forskellige afdelinger af NEXT. Ligeledes er den et produkt der er skrevet over mange år og 

som på den måde, både afspejler en lang afprøvet praksis, og den specifikke viden der skal til for at 

forstå hvad der gør dette semester særligt i forhold til de forgående. 

Ved udførelsen af dette semesters lokale uddannelsesplan, har der været to særlige fokuser. Dels at få 

koordineret alt der har med svendeprøve at gøre og dels at få samlet de gymnasiale fags 

Undervisningsbeskrivelser (UVB) og erhvervsfagenes mere generelle lokale uddannelsesplan (LUP) 

i et samlet dokument. Dette tiltag er for at afspejle den tværfaglighed, som nu i flere år har været en 

del af undervisningspraksissen. 

LUP’ens 1.del er de uændrede generelle beskrivelser som er gældende for hele NEXT.  

Der er dog udført en rent grafisk tilretning, hovedsageligt for at kunne udføre en indholdsfortegnelse. 

Den 2. del beskriver den del af praksissen der er specifikt for EUX Tømrer 2. hovedforløb. Her er 

undervisningen af både de gymnasiale fag og erhvervsfaget beskrevet. Læg her mærke til at de dele 

som er særligt specifikke for dette semester, er beskrevet på sine egne sider, så det er let at navigere i 

ved næste års evaluering af LUP’en. 

Som nævnt er der mange forfattere til LUP’en men hvis du har spørgsmål, kan du med fordel rette 

dem til uddannelsesleder Helle Grangaard.  

 

De bedste hilsner 
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1 GENERELT FOR SKOLEN 

Læsevejledning 

Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og 

hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt i centrene samt at sikre en fælles standard omkring 

centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, optagelse i skolepraktik m.m. 

Da afsnittet er fælles for alle uddannelser på NEXT, skal det således kun udarbejdes én gang: 

Praktiske oplysninger til studerende –herunder semesterkalender  
Hjemmeside: www.nextkbh.dk.  

E-mail: next@nextkbh.dk. Telefon: 3388 0000.  

Adresse: Rebslagervej 11, 2400 København NV 

Skolens Grønne porte er åbne mandag til fredag fra kl.7.00 til kl.16.30      

 

Semesterkalender 

En semesterkalender uploades første skoledag på uddata+, så du kan danne dig et overblik over dit 

semester (se bilag 2 for eksempel).  

                                  

Værktøj 

Du skal sørge for, at din mester leverer det værktøj, du skal bruge på dit hovedforløb.  

 

SUS-samtaler 

I den første uge du er tilbage på skolen, bliver du bedt om at udfylde et skema vedrørende din 

udvikling som studerende. Dine kontaktundervisere vil på baggrund af denne afholde samtaler.  

 

Studiekort 

I vores lokaladministration kan du få lavet et studiekort, som gælder i den periode, du går på skolen 

eller er tilknyttet skolen. Du kan evt. gå ind på www.studenter-rabatten.dk og se hvilke rabatter, du 

kan få med dit studiekort. 

 

Studievejleder  

Benedicte Stokkeby Koch tlf: 22385535 Mail: bsk@nextkbh.dk 

 

Transportstøtte  

Du kan vælge, at søge om transportstøtte. Det hedder et ungdomskort. 

På www.ungdomskort.dk kan du søge ungdomskort og læse meget mere om, hvor dit ungdomskort 

er gældende. 

Du skal først søge om godkendelse i trin 1, og dernæst kan du bestille kortet i trin 2. Du kan dog 

først søge om ungdomskortet, når du er indskrevet på en uddannelse. 

Du skal have et digitalt foto og en mailadresse klar, når du laver din ansøgning. 

Skema 

I Uddata+ kan du se dit skema og dit fravær. Du skal også sygemelde dig via Uddata+. Hvis du 

tilmelder dig vores sms-service, får du en sms tilsendt, hvis du har glemt at sygemelde dig. Vi kan 

også sende beskeder til hele dit hold, hvis der er ændringer i skemaet. 

 

Fravær  
Du får 1. advarsel ved 34 lektioners fravær, 2. Advarsel ved 51 lektioners fravær. Ved 60 lektioners 

fravær meldes du ud.  

Hvis du stadig ikke opfylder reglerne om studieaktivitet, kan uddannelseslederen iværksætte 

følgende sanktioner: 

http://www.studenter-rabatten.dk/
http://www.ungdomskort.dk/
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 Du indstilles ikke til prøve i et eller flere fag og må derfor gå om. 

 Du udmeldes. 

En advarsel for fravær bortfalder ved et nyt skoleårs begyndelse. 

 

Ferie og selvstudiedage 
Forår/sommer 

NEXT holder ferielukket i påsken 26., 27., 28. marts 2018, fredag efter Kristi himmelfart den 11. 

maj 2018. I disse dage har du selvstudie.  

NEXT holder ferielukket i uge 28, 29 og 30 

 

Efterår/Vinter 

NEXT holder ferielukket Jul og Nytår 27.-28. december 2018. I disse dage har du selvstudie.  

 

Sygdom 

Hvis du er syg, skal du meddele det til skolen i Uddata+ inden kl.8.00. Er du ansat i en virksomhed, 

vil din mester få besked om sygdom samt fravær via mail. 

Du er selv ansvarlig for at følge med i undervisningen, inklusive lektier. Du kan naturligvis altid tage 

kontakt til en lærer, hvis et fag eller emne volder dig problemer generelt eller grundet sygdom, men 

du har selv ansvar for egen læring og uddannelse samt opfølgning i forbindelse med sygdom. 

 

Rygning 

Der må kun ryges på skolen i de markerede rygezoner.  

 

Pauser 

Der er frokostpause fra 11:15-12:00. Der kan forekomme enkelte korte pauser, der er bestemt af din 

underviser.  

 

EUX-elevrådet 

Klassen udnævner en elevrådsrepræsentant og en suppleant, som deltager på elevrådsmøder og 

bringer emner til elevrådet og retur. 

Elevrådet udnævner en formand, en næstformand, en referent osv. 

Elevrådet afholder ca. et månedligt møde. På hvert møde deltager en lærerrepræsentant. 

Forud for hvert møde fremsender referenten referat fra det foregående elevrådsmøde til 

klasserepræsentanterne samt lærerrepræsentanten og uddannelseslederen. 

 

Fredagscafé/Fredagsarrangementer 

Ca. en fredag om måneden afholder vi fredagscafé/fredagsarrangement.  

Fredagscaféen er for alle EUX-elever. I fredagscaféen kan I købe øl, sodavand og chips, og 

overskuddet går til fremtidige skolefester.  

God opførsel gælder naturligvis også i fredagscaféen. Hvis du ikke opfører dig ordentligt, kan du 

blive bedt om at forlade fredagsbaren – og få karantæne. 

Fredagsbaren er lærerstyret, men I elever skal på skift hjælpe til med oprydningen. 

 

1.1 OVERORDNET PÆDAGOGISK DIDAKTISK GRUNDLAG FOR UDBUD AF ERHVERVSUDDANNELSER PÅ 

NEXT 
 Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde med 

eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 



 
 

6 

 

 Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at 

sikre et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og 

uddannelsesønske  

 Undervisningen er overvejende praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, 

at lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og 

virksomhedsnær opgaveløsning 

 Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, medindflydelse 

og aktiv inddragelse 

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

erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 

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

relation til undervisningen  

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

rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter 

Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de uddannelsesspecifikke 
fag 
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven 

udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende element er 

faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er 

relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 

tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 

undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 

indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed.  

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 

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

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

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

uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.1 

1.2 OVERORDNET BEDØMMELSESPLAN OG BESTEMMELSE OM ELEVERNES ARBEJDSTID I 

ERHVERVSUDDANNELSERNE PÅ NEXT  
 

Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og §46, stk. 1, nr. 6. Følgende mål indgår 

overordnet i skolens bedømmelsesplaner: 

Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og 

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

 Klarlægge elevens viden om eget niveau 

 Udpege områder, som kræver forstærket indsats 

 Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb 

 Inspirere eleven til yderligere læring 

                                                 
1 Kilde:  GRUNDFORLØB -  1. og 2. del. Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, uddannelsesspecifikke fag 

og pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet 11. juni 2014 (se det fulde dokument på reformhjemmesiden på 

skolens intranet) 
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 Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig læring 

Dette er inklusiv de medregnede elevtimer, der angiver, hvad den studerede skal lave af 

afleveringsopgaver (se bilag 1)  

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

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

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

undervisningen. 

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

 Den løbende evaluering 

 Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer) 

 Eksamen 

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

herunder hvordan bedømmelsen af det enkelte læringselement/modul i praksis finder sted!2 

1.3 OVERORDNEDE BESTEMMELSER OM VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER 
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal 

beskrive ”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved 

udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen 

kan have forskellig form og varighed afhængigt af elevens forudsætninger men skal være afsluttet 

senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3)  

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

erhvervsuddannelser. 

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 

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

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

b. Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i 

forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv. 

c. Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, 

eksempelvis fra medier og litteratur. 

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

2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om 

uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med 

skoleskift, om f.eks. sprog- eller matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har 

primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 

3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den 

ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen 

karakter og brug af øvrige støttemuligheder. 

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering 

for at kunne gennemføre uddannelsen. 

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

ønsker adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §56 stk. 2). 

1.4 EKSAMENSREGLER 
Afsnit 1.4 udspringe 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 

                                                 
2Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og §46, stk. 1, nr. 6. 
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og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014)3. Omfanget af prøver 

og eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og 

bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3). 

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens uddannelser og rummer følgende 

bestemmelser: 

Organisation 
Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 

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

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

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

skal deltage i. 

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

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

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

fag de skal til eksamen i. 

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

EUD-hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement (se bilag A nedenfor) 

Eksamen 
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. Regler for antal eksaminer, samt udtræk findes 

her: https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/proever-og-eksamen/proever-og-eksamen-paa-eux 

 

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! 

Beskrivelse af prøveformer 
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør 

indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

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

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

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 

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

på forhånd er kendt af eleven. 

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

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

https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/proever-og-eksamen/proever-og-eksamen-paa-eux
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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 forholder sig til en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt 

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

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

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

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

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

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

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

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

opgaveafleveringer 

b) Anvendelse af hjælpemidler 

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

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

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

og hvordan vægtes de enkelte elementer 

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

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

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

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

udleveres til eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 

hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i 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. 
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Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende 

må ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

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

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

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

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

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

kapitel 10 (BEK nr. 41, 16.01.14) 

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

pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

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

skolen, der kan forlange lægeerklæring. 

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

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

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

et andet tidspunkt. 

Klager over eksamen 
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er 

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

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

Klagen kan vedrøre: 

 Eksamens/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

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

af skolens kommentarer. 

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

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

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

uddannelsen. 

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

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

klageren og evt. andre berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 

 Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

 Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 

 Meddelelse om at klagen er afvist 

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

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

klagen til ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

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

Bilag A: Eksamensreglement for elever 

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

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

anføres straks på alle modtagne ark også kladdepapir 

3. 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 

4. 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. 

5. Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter tilsynsførendes tilladelse og 

kun under opsyn af en tilsynsførende. 

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

Hvis eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også 

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

afslutning, bedes eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

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

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

tidspunkt. 

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

kræve lægeerklæring. 

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

på et nyt tidspunkt. 

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

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

eleven. Klagen kan vedrøre: 

 Eksamensforløbet 

 De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets mål 

 Bedømmelse 

Klagen skal være skolen i hænde senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven på 
normal måde. 
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2 EUX  TØMRER,  SNEDKER OG INDUSTRITEKNIKER - BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGEN 

Læsevejledning 

Dette er en overordnet elev- og virksomhedsrettet beskrivelse af de uddannelsesspecifikke fags 

formål og profil. Der er taget afsæt i fagbilagets beskrivelse af læringsmål m.m.4 EUX består delvist 

af gymnasiale undervisningsbeskrivelser (UVB’er) og beskrivelser af det erhvervsfaglige, der 

relaterer til EUD. 

 

2.1 DE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAGS FORMÅL OG PROFIL 
Formålet med fagene er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 

anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. 

Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere 

arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte 

værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 

praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 

dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 

Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 

begreber og kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser 

via praktiske projekter, samt overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for 

opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og 

følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer 

at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

I fagets profil indgår en beskrivelse af de faglige metoder, faglige processer, faglige værkstøjer og 

materialer, der er undervisningens genstand og (indgår i) fagets profil. Skolen beskriver endvidere, 

hvordan eventuelle certifikatkrav indgår i fagets profil.] 

Bemærk der skal laves et dokument til både de uddannelsesspecifikke fag og et til hver af valg- og 

grundfagene. (Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen – BEK nr. 1010, 22.9.2024. Grundfagene ses 

beskrevet i BEK 1009, 22.9.2014 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne) 

Link til de individuelle uddannelsesplaner for hvert erhvervsfag 
Se de individuelle lokale uddannelsesplaner for hvert erhvervsfag, http://www.nextkbh.dk/om-

next/undervisningsplaner.asp. Og fagenes individuelle undervisningsbeskrivelser.           

2.2 STRUKTUR OG INDHOLD I UNDERVISNINGSFORLØBET 

Motion og bevægelse i undervisningen 
Undervisningen tilrettelægges således at mindst 50 % af undervisningen består af fysisk arbejde. 

Eleverne vil således løbende, og gennem hele uddannelsen, komme til at anvende deres teoretiske 

viden, i en praktisk sammenhæng. Ud over de praktiske øvelser i værkstedet, vil der i en lang række 

øvelser indgår motion og bevægelse i undervisningen.  

 Eksempler fra tømreruddannelsen: 

 Eleverne lærer og øver ergonomisk rigtige løfte og arbejdsstillinger. 

 Eleverne laver arbejdsmiljø ”stafet” med øvelser fordelt på skolens områder. 

                                                 
4 (Se fagbilaget for de enkelte uddannelser i BEK nr. 1015 af 23.9.2014 om Optagelse til skoleundervisningen i 

hovedforløbet i erhvervsuddannelser og eux-forløb i visse erhvervsuddannelser) 

http://www.nextkbh.dk/om-next/undervisningsplaner.asp
http://www.nextkbh.dk/om-next/undervisningsplaner.asp
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 Eleverne anvender matematik en praktisk sammenhæng hvor de eksempelvis laver 

opmålinger af bygninger og tegner store vinkler på gulve. 

 Byvandringer hvor elever lærer om arkitektur og design 

 Fodboldbreaks og løb 

Studietur 
På hovedforløbet indgår en officiel studietur med egenbetaling til en storby eller et område i Norden 

eller Nordeuropa. der er afsat en undervisningsuge til studieturen. Denne har et fagligt indhold, der 

kombinerer både læringsmål fra gymnasiefagene og erhvervsfagene. 

Formålet med turen er tredelt; dels at skabe en større social relation mellem eleverne, dels at udvide 

elevernes kulturforståelse og generelle dannelse og dels fagligt. På turen kan der indlægges faglige 

indslag, hvor eleverne fx skal orientere sig om byggestile, arkitektur, byrumsindretning, 

konstruktionsmaterialer, designstile gennem tiden mm. 

På hovedforløbet på EUX har eleverne besøgt bl.a. London, Dublin og Budapest. Det er kutyme at 

eleverne selv laver deres ”Turen Går Til” hvor underviseren giver praktiske informationer, imens 

eleverne selv laver kapitlerne, hvor de forskellige seværdigheder mv. beskrives.  

 

2.3 KRITERIER FOR VURDERING AF ELEVERNES KOMPETENCER OG FORUDSÆTNINGER 
Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed afhængigt af elevens forudsætninger 

men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på hovedforløbet (Jf. HB § 56 stk.  

 

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

erhvervsuddannelser:  

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering:  

 

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan  

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

uddannelse/grundforløbet.  

 Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i 

forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv.    

 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis 

fra medier og litteratur.     

2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre hovedforløbet, herunder om uddannelsen 

stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om f.eks. 

sprog- eller matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, 

om uddannelsen er den rigtige for eleven.  

3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den 

ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter 

og brug af øvrige støttemuligheder.  

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering 

for at kunne gennemføre uddannelsen.  

5. Eleverne vurderes løbende, i forhold til om de skal tilbydes at gå på talenthold og ekspertniveau, 

på de uddannelser hvor de muligheder er der ifølge uddannelsernes bekendtgørelse.  
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2.4 UNDERVISNINGEN I HOVEDFORLØBET 
EUX Hovedforløb er opbygget af fire skoleperioder og tre eller fire 

praktikperioder. Skoleperioderne er fordelt på henholdsvis hovedforløb 1, 

2, 3 og 4.  

Så frem eleven opfylder overgangskravene fra grundforløbet kan denne 

starte direkte på første skoleperiode eller på første praktikperiode.  

De forskellige uddannelsesforløb findes på next.kbh.dk. Nedenfor er 

direkte links til de forskellige uddannelsesretninger.  

 

For tømrer: https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-

toemrer#uddannelsesforloeb 

 

For bygningssnedker: https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-

bygningssnedker#uddannelsesforloeb 

 

For møbelsnedker: https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-

moebelsnedker 

 

 

Uddannelsens fag 
 

Fagrækken og oversigten over timefordelingen på de forskellige fag findes på 

undervisningsministeriets hjemmeside i dokumentet ”Bekendtgørelse om krav til udformning af 

EUX-forløb. Vær’ her opmærksom på, at selv gymnasiefagene følger htx-bekendtgørelsen er der på 

EUX afkortning på fagene.  

De forskellige fælles fag, fag m.v. målrettet den enkelte erhvervsuddannelse, valgfag, samlet omfang 

af undervisningen i fag m.v. på gymnasialt niveau og minimum for elevtid findes på:  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166421 

 

 

2.4.1.1  Fagfordeling 
Grundfagene Matematik B, Dansk A og Teknikfag B, integreres så vidt muligt i den fagrettede 

undervisning, og vil indgå i tværfaglige projekter. 

I grundfagene undervises i henhold til Bekendtgørelsen om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne medfør af § 4, stk. 1, § 14 og § 25, stk. 2, i lov om 

erhvervsuddannelser, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. april 2013, som ændret ved lov nr. 634 af 

16. juni 2014, og efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser. 

 

Større Skriftlig Opgave – SSO og mini-SSO 
På 3. Hovedforløb  skal der skrives en større skriftlig opgave, SSO. For at forberede eleverne bedst 

muligt til denne disciplin, forekommer der ofte på h1 eller h2 såkaldt mini-sso, hvor den studerende 

øver sig i at lave problemformuleringer, finde relevante informationer, redegøre, analysere, diskutere 

og perspektivere. Blot i et mindre omfang, end den egentlige SSO.  

2.4.1.2 Formål med mini-SSO 
Formålet med den større skriftlige opgave er, at du arbejder selvstændigt med at fordybe dig i 
og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område. Du skal demonstrere, at du 

https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-toemrer#uddannelsesforloeb
https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-toemrer#uddannelsesforloeb
https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-bygningssnedker#uddannelsesforloeb
https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-bygningssnedker#uddannelsesforloeb
https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-moebelsnedker
https://nextkbh.dk/eux/eux-bygge-anlaeg/eux-moebelsnedker
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166421
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er i stand til selvstændigt at udvælge, inddrage og anvende relevant materiale, og at du er i 
stand til at gennemføre en kritisk vurdering på et fagligt grundlag. I arbejdet med den større 
skriftlige opgave styrker du således din studiekompetence ved, at du gennem skriftlig 
fremstilling skal dokumentere, at du er i stand til at overskue, bearbejde, disponere, 
sammenfatte og formidle en faglig problemstilling. 

2.4.1.3 Mål for SSO 
Målet med den større skriftlige opgave er, at du skal kunne: 

– Demonstrere evne til faglig fordybelse og til at sætte dig ind i nye faglige områder 
– Demonstrere evne til at udvælge, anvende og kombinere forskellige faglige tilgange og 

dermed forstærke den faglige fordybelse 
– Beherske relevante faglige mål i det eller de fag, der indgår i opgaven 
– Udvælge, bearbejde og strukturere relevant materiale 
– Demonstrere evne til faglig formidling 
– Besvare en stillet opgave, herunder at der er overensstemmelse mellem 

opgaveformuleringen og opgavebesvarelsen 
– Beherske fremstillingsformen i en faglig opgavebesvarelse (f.eks. citatteknik, noter, 

kilde- og litteraturfortegnelse). 

2.4.1.4 Opgavens rammer 
Den større skriftlige opgave er individuel og udarbejdes inden for ét til to fag efter eget valg. 
Skrives opgaven i ét fag, skal du enten følge undervisningen eller have aflagt prøve i faget på  

Du skal udarbejde din besvarelse af opgaven på det højeste faglige niveau, du har eller følger i 
faget/fagene. Besvarelsen af den større skriftlige opgave udarbejdes i løbet af en af skolen 
fastsat uge. Besvarelsen skal udarbejdes på dansk, men skal dog indeholde et kort resumé på 
engelsk. Et såkaldt abstract.  

Skolen udarbejder en procedure for udlevering af opgaveformuleringerne og aflevering af 
besvarelserne. 

2.4.1.5 Bedømmelse 
Bedømmelsen af opgavebesvarelsen er en faglig helhedsvurdering i forhold til de faglige mål i 
de fag, der indgår i opgaven. 

Ved bedømmelsen lægges der herudover vægt på: 

– Om den stillede opgave er besvaret ud fra de formulerede krav. 
– Om der er sammenhæng mellem den tidsmæssige ramme for opgaven og besvarelsens 

omfang og kvalitet. 
– Om der er benyttet relevant baggrundsstof for besvarelsen. 
– Om stoffet er formidlet på tilfredsstillende måde og er behandlet tilstrækkeligt 

dybtgående. 
– Om det anvendte materiale er inddraget i rimeligt omfang. 
– Om der er præcise henvisninger og fyldestgørende dokumentation. 
– Om alle kilder er oplyst, og noter og litteraturliste er korrekte og fyldestgørende. 
– Om fremstillingen er overskueligt disponeret, og at der er sammenhæng i besvarelsen. 
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– Om den sproglige udformning er klar, præcis og ensartet igennem hele 
opgavebesvarelsen. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering. 

Inden afslutning af grundforløb, indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring 
vilkårene for optagelse i skolepraktikordningen. Der er mødepligt til orienteringsmødet, møder 
eleven ikke fortaber han/hun retten til at blive optaget i skolepraktikordningen.  

2.5 VURDERING AF ELEVER VED OPTAGELSE I SKOLEPRAKTIK  

Inden afslutning af grundforløb, indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring vilkårene 

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

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

Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed (EMMA kriterierne) 

til at gennemføre hele uddannelsen. Her gælder følgende optagelseskrav, der alle skal opfyldes (jf.§ 

66a i BEK af Lov om erhvervsuddannelser nr. 282, 18.04.2018 samt Hovedbekendtgørelsen (HB) §§ 

110- 112)  

 Egnede, praktikpladssøgende elever påbegynder skolepraktikken en måned efter, de har 

afsluttet grundforløbet på det adgangsgivende forløb    

 Elever som senest ved afslutningen af grundforløbet har ladet sig registrere som 

praktikpladssøgende på www.praktikpladsen.dk og her indsat oplysninger om sig selv, der er 

egnede til at give virksomheder mulighed for at træffe beslutning om en eventuel 

praktikpladsaftaler    

 Elever som forgæves har søgt praktikplads også i andre relevante erhvervsuddannelser, hvor 

der er praktikpladser    

 Elever som forgæves har søgt praktikplads i hele landet på www.praktikpladsen.dk indenfor 

de hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til, med mindre eleven kan 

dokumentere en realistisk mulighed for en lokal praktikplads i løbet af kort tid .    

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

en erhvervsuddannelse    

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

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

  Skolen vurderer løbende om skolepraktikeleverne opfylder ovenstående kriterier - herunder om 

eleven kontinuerligt er aktivt søgende.    

Bemærk at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis eleven 
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ønsker adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §61 stk. 2)    

 

 

2.6 KOMPETENCER FORUD FOR OPTAGELSE TIL SKOLEUNDERVISNING PÅ HOVEDFORLØBET 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168754 

§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven, 
medmindre andet fremgår af stk. 7, opfylde betingelserne i stk. 2-6. 

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

1) Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og 
anlægsbranchen. 

2) Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede 
faggrupper. 

3) Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger. 
4) Måletekniske standarder, værdier og tolerancer. 
5) Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, 

kegle og cirkel samt disses anvendelse. 
6) Regler for kvalitetskontrol. 
7) Principper for bæredygtigt byggeri. 
8) Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 
9) Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver. 
10) Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-

biologisk og psykosocialt arbejdsmiljø. 
11) Håndtering af farlige stoffer. 
12) Indholdet i en APV. 
13) Forankring og afstivning af enkle konstruktioner. 
14) Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til energi, 

energioptimering, brand, lyd, lys og fugt. 
15) Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer. 
16) Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel. 

Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1) Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, 
trekanter, cirkler og firkanter i forbindelse med praktisk arbejde. 

2) Betjening og afsætning af højder ved hjælp af nivelleringsinstrument. 
3) Håndtegnede skitser. 
4) Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholdelse af dette. 
5) Opmåling og materialeberegning. 
6) Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver. 



 
 

18 

 

7) Brug af kroppen i forskellige arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og valg heraf 
med henblik på at forebygge belastninger. 

8) Sortering og bortskaffelse af byggeaffald. 
9) Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk. 
10) Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger i et digitalt 

tegneprogram, herunder drejning, omkantning og udfoldning af enkle figurer i plan og 
lodret billede. 

11) Opsnøring af profil og tilridsning af emner til konstruktioner. 
12) Udførelse og beklædning af gulv- væg- eller tagkonstruktioner. 
13) Fejlmelding af el-værktøj i forhold til sikkerhedskrav. 

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

1) Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest 
hensigtsmæssige i en given situation, 

2) Planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 
3) Samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige 

faggrupper i bygge- og anlægsbranchen, 
4) Anvende innovative metoder i opgaveløsning, 
5) Varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer, 
6) Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, 

f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger, 
7) Dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater, 
8) Anvende faglige udtryk og begreber, 
9) Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, og 
10) Vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren. 

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

1) Matematik på F-niveau, bestået. 
2) Teknologi F-niveau, bestået. 

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

1) Dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af 
rulle- og bukkestillads. 

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

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

4) Det uddannelsesspecifikke fag i grundforløbet med mindst 02 som 
standpunktskarakter. 

Stk. 7. Elever, der skal gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne, jf. 
lovens § 66 y, stk. 1, nr. 2, er undtaget fra det i stk. 6, nr. 4 nævnte krav. 
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Stk. 8. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven, ud 
over kravene i stk. 2-6, have gennemført følgende grundfag: 

1) Dansk på C-niveau. 
2) Engelsk på C-niveau. 
3) Samfundsfag på C-niveau. 
4) Matematik på C-niveau. 
5) Teknologi på C-niveau. 
6) Fysik på C-niveau. 

Stk. 9. For elever, der opnår de i stk. 8 nævnte kompetencer i et grundforløb, skal fagene 
nævnt i bestemmelsens nr. 1-3 være gennemført i grundforløbets 1. del med varigheder på 
henholdsvis 2,5 uger, 3 uger og 2,5 uger, og fagene nævnt i nr. 4-6 være gennemført i 
grundforløbets 2. del med varigheder på henholdsvis 4 uger, 2 uger og 2 uger. 

Stk. 10. Er der i stk. 5 fastsat karakterkrav for et eller flere fag, gælder disse krav tilsvarende 
for eux-elever på det niveau af grundfaget, som eleven skal have for at kunne påbegynde 
skoleundervisningen i hovedforløbet, jf. stk. 8, uanset en eventuel forskel mellem de 
pågældende niveauer. 

2.6.1.1 Beskrivelse af uddannelsesforløbet  
Uddannelsens opbygning og indhold – bygge og anlæg – efter den nye reform 

GF1 GF2 Praktik H1 Praktik H2 Praktik H3 Praktik H4 

Grundforløb: 20 + 20 uger. Hovedforløb 1-3: 20 uger. Hovedforløb 4: min. tre uger 

På skoleopholdene (H1-H4) arbejdes der projekt- og procesorienteret og med tværfaglige 

problemstillinger. Det gør eux-lærlingen til en stærk medspiller på et arbejdsmarked, hvor 

udviklingen går stærkt.  

 

På GF1 afsluttes 

 Erhvervsfagene: erhvervsintroduktion, innovation, praktikpladssøgning, arbejdspladskultur, 

arbejdsplanlægning og samarbejde, faglig kommunikation, faglig dokumentation, 

metodelære, samfund og sundhed 

 Gymnasiefagene: Dansk C, Engelsk C og Samfundsfag C 

På GF2 afsluttes 

 Matematik C 

 Teknologi C 

 Fysik C 

 Håndværksmæssige fag 

Når lærekontrakten er på plads udsendes logbogen  

 

På H1 afsluttes 

 Kemi C 

 Teknologi B 

 Dele af håndværksfagene 

o Ydervæg konstruktion 

o Vådrumsopbygning 

o Montering af døre og vinduer 

o Nivellering 
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På H2 afsluttes 

 Engelsk B 

 Matematik B 

 Fysik B 

 Dele af håndværksfagene 

o Valm 

o Kel 

o Arbejdsmiljø udd. 

o Byggepladsindretning 

På H3 afsluttes 

 Dansk A 

 Teknikfag B – byggeri og energi 

 Valgfagene matematik A, engelsk A, teknologi A, samfundsfag B, kemi B 

 En større skriftlig opgave med inddragelse af 1-3 af gymnasiefagene 

 Resten af håndværksfagene 

o Udvendig tagarbejde (plankekel) 

o Gulv 

o Trappe fremstilling 

o Råd og svamp 

o Konstruktions tegning 

På H4 afsluttes 

 Eksamensprojektet – teoretisk prøve i håndværksfagene sammen med gymnasiefaget 

Tekniskfag B – byggeri og energi 

 Svendeprøven 

 

Hovedforløbene er bygget op over et overordnet årstema. Dette tema er gennemgående på alle fag på 

uddannelsen og der til knyttes målpindene fra Bekendtgørelse om træfagenes byggeuddannelse. 

 

2.7 INDHOLDET I ERHVERVSFAG – BESKRIVELSE OG BEDØMMELSE  
 

1H 
I praktik 

Her på 1H arbejder vi med de ting vi ved at eleverne oftest arbejder med ude hos deres arbejdsskiver. 

Så som. 

Ydre og gips væge af forskelligt art her i blandt også vådrums opbygning.  

Opsætning af vinduer og døre. Samt fuge omkring vinduer og døre. 

Vi kommer også igennem nivellering 

 I teori 

Her på første hovedforløb vil eleverne få udlevereder koder og Lock in til bogpakken som bruges 

gennem hele uddannelsen  

Vi arbejder med elektronisk tegning 2D og 3D  

Vi op nar de teoretiske målpinde gennem forskellige undervisnings forløb. 

Der ud over påtænkes afholdelse af 5 dages studietur. 
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2.7.1.1 Praktik Logbog 
Logbogen skal medbringes på alle hovedforløb i udfyldt stand (med underskrift og firma stempel)  

2.7.1.2 Personligt udstyr (Elev) 
Eleven møder op i arbejdstøj og sikkerhedssko. 

Eleven medbringer log bogen første dag der er erhvervs fag (Tømrer)  

Eleverne medbringer eget værktøj som anført på værktøjslisten, der ud over skal der medbringes 

hånd maskiner som skal bruges i undervisningen (aku maskine, stiksav, gips skruemaskine og evt. 

rundsav) 

http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf 

2.7.1.3 Undervisningsform og metode. 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i målpindene. 

Undervisningen vil opbygges efter den taksonomiske trappe og på denne måde øget sværhedsgrad så 

vi til sidst vil nå dette niveau som målpinden beskriver. 

For at opnå dette niveau vil der blive brugt forskellige metoder så som:  

Oplæg fra underviser, tavle undervisning, gruppe arbejde, projekt arbejde samt oplæg fra 

konsulenter.  

2.7.1.4 Besøg af eksterne konsulenter 
Vi påtænker at få minimum en ekstern konsulent ind på hovedforløbet der har viden om et eller flere 

produkter der indgår i undervisningen. 

2.7.1.5 Opgaver 
Der ligger ingen faste undervisningsopgave med målpinde dette gør at underviser selv kan planlægge 

og bestemme hvilke opgaver der opfylder målpindene.  

2.7.1.6 Obligatorisk Praktikopgave 
Der vil være flere obligatoriske opgaver der omhandler nogle af de målpinde der skal bestås. 

Opgaverne vil variere efter elevens niveau. 

2.7.1.7 Obligatorisk Teoriopgave 
Der vil være flere obligatoriske opgaver der omhandler nogle af de målpinde der skal bestås. 

Opgaverne vil variere efter elevens niveau. 

De teoretiske opgaver har en sammenhæng med de praktiske opgaver  

2.7.1.8 Afslutning af hovedforløbet  
Hovedforløbet afsluttes med et projekt hvor i der inddrages hovedparten af forløbets målpinde der 

skal vise elevens viden både i teori og praktik    

2.7.1.9 Målpinde i undervisningsforløbet  
10978 Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf
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Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,5 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan selvstændigt planlægge, konstruere, vejlede om, tegne og udføre gulvopbygning i et 

vådrum 01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan udføre pladegulve med fald mod afløb i et vådrum 01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan opbygge og beklæde vægge som underlag for vinyl og fliser i et vådrum 01-08-2015 og 

fremefter 

4 Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med 

vådrumsopbygning 01-08-2015 og fremefter 

5 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 

sikkerhedsudstyr til arbejde med 

vådrumsopbygninger 

01-08-2015 og fremefter 

6 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 

arbejdstilrettelæggelse, 

herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed. 

01-08-2015 og fremefter 

 

10980 Ydervægskonstruktioner, principper 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet, valgfrit niveau 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,0 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

-, 7-trinsskala, Delkarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan selvstændigt planlægge, konstruere og tegne ydervægskonstruktioner af træ eller stål 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere beklædning af ydervægge med brædder og 

pladematerialer, herunder 

afslutninger ved hjørner, tag, terræn, dør, vinduer og gennembrydninger 

01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere indvendig beklædning af ydervægge og 

afsluttende listearbejde 01-08-2015 og fremefter 

4 Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af ydervægskonstruktioner inklusiv udvendig og 

indvendig beklædning, under 

hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, ventilation og tæthedskrav 
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01-08-2015 og fremefter 

5 Eleven kan redegøre for metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp 

af godkendt udstyr til 

BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder ved hjælp af bygningstermografering 

01-08-2015 og fremefter 

6 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med ydervægskonstruktion og 

beklædninger 01-08-2015 og fremefter 

7 Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejdet med 

ydervægskonstruktioner 01-08-2015 og fremefter 

8 Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given vægkonstruktion 01-08-2015 og fremefter 

 

10964 Montage af døre og vinduer 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

0,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 0,5 uger 

Resultatform(er): -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan vejlede om og montere vinduer og døre, under hensyntagen til energirigtige løsninger, 

isolering, ventilation og 

tæthedskrav 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med døre og vinduer 01-08-

2015 og fremefter 

3 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 

sikkerhedsudstyr i forbindelse med 

montering af døre og vinduer, listearbejde og fugning 

 

10960 Nivellering og afsætning 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

0,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 0,5 uger 
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Resultatform(er): -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan til brug for afsætning og nivellering ved almindeligt forekommende højdeafsætninger 

og fladenivellement opstille og 

anvende forskellige typer af relevante nivelleringsinstrumenter 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan ud fra udførte nivelleringer føre en målebog og udregne koter 01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan medvirke ved opmåling og afsætning af produktionsemne i terræn 01-08-2015 og 

fremefter 

 

10600 Konstruktionstegning 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,5 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan udføre målfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D 15-07-2013 og fremefter 

2 Eleven kan forstå og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger 15-

07-2013 og fremefter 

3 Eleven har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvf. det digitale byggeri 15-07-

2013 og fremefter 

4 Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer 15-07-2013 og 

fremefter 

 

10213 Traditionelle træsamlinger 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Valgfri 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,0 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 
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Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleverne kan opsnøre og udføre traditionelle tømmerkonstruktioner 15-07-2012 og fremefter 

2 Eleven kan udføre opgaver med traditionelle træsamlinger ud fra kendskab til arbejdsmiljø og 

sikkerhed 15-07-2012 og fremefter 

 

40163 Fuger - fugning ved vinduer og døre 

Uden niveau 

AMU-mål 

0,6 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Valgfri 

Afkortning: 0% 

Varighed: 0,6 uger 

Resultatform(er): -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved vinduer og døre ved såvel nybyggeri som ved 

renovering ud fra 

kendskab til elementernes bevægelse 

23-10-2007 og fremefter 

2 Deltagerne kan beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede 

fugeprodukter hertil 23-10-2007 og fremefter 

3 Deltagerne kan desuden projektere forbrug af isolering, bagstop samt fugemasser, og kan udføre 

arbejdet i henhold til 

gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. 

23-10-2007 og fremefter 

4 Deltagerne kan udføre fugearbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de 

særlige forhold og krav, 

der stilles til udførelse af arbejdet. 

23-10-2007 og fremefter 

Disse ovenstående målpinde er gennemgået på dette forløb. 
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2H 

2.7.1.10 Beskrivelse  
I praktik 

Her på 2H starte vi rigtigt op på arbejdet med tagværket vi vil arbejde med grat og kel 

konstruktioner. 

Eleverne vil også få arbejdsmiljø udd. Samt gennemgå byggepladsindretning. 

 I teori 

Vi arbejder med elektronisk tegning 2D og 3D  

Vi op når de teoretiske målpinde gennem forskellige undervisnings forløb. 

2.7.1.11 Praktik Logbog 
Logbogen skal medbringes på alle hovedforløb i udfyldt stand (med underskrift og firma stempel)  

2.7.1.12 Personligt udstyr (Elev) 
Eleven møder op i arbejdstøj og sikkerhedssko. 

Eleverne medbringer eget værktøj som anført på værktøjslisten, der ud over skal der medbringes 

hånd maskiner som skal bruges i undervisningen (aku maskine, stiksav, gips skruemaskine og evt. 

rundsav) 

http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf 

2.7.1.13 Undervisnings form og metode 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i målpindene. 

Undervisningen vil opbygges efter den taksonomiske trappe og på denne måde øget sværhedsgrad så 

vi til sidst vil nå dette niveau som målpinden beskriver. 

For at opnå dette niveau vil der blive brugt forskellige metoder så som:  

Oplæg fra underviser, tavle undervisning, gruppe arbejde, projekt arbejde samt oplæg fra 

konsulenter.  

2.7.1.14 Besøg af eksterne konsulenter 
Vi påtænker at få minimum en ekstern konsulent ind på hovedforløbet der har viden om et eller flere 

produkter der indgår i undervisningen. 

2.7.1.15 Opgaver 
Der ligger ingen faste undervisningsopgave med målpinde dette gør at underviser selv kan planlægge 

og bestemme hvilke opgaver der opfylder målpindene.  

2.7.1.16 Obligatorisk Praktikopgave 
Der vil være flere obligatoriske opgaver der omhandler nogle af de målpinde der skal bestås. 

Opgaverne vil variere efter elevens niveau. 

2.7.1.17 Obligatorisk Teoriopgave 
Der vil være flere obligatoriske opgaver der omhandler nogle af de målpinde der skal bestås. 

Opgaverne vil variere efter elevens niveau. 

De teoretiske opgaver har en sammenhæng med de praktiske opgaver  

2.7.1.18 Afslutning af hovedforløbet  
Hovedforløbet afsluttes med et projekt hvor i der inddrages hovedparten af forløbets målpinde der 

skal vise elevens viden både i teori og praktik    

 

http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf
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2.7.1.19 Målpinde i undervisningsforløbet  
10976 Udvendigt tagarbejde, udførelse 

Ekspert 

Uddannelsesspecifikke fag 

2,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet, valgfrit niveau 

Afkortning: 0% 

Varighed: 2,0 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan selvstændigt udføre undertagsløsninger på komplekse tagkonstruktioner herunder 

konstruktioner med kel, grat, 

plankekel og kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan udføre korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, herunder tagfod med skalke, 

herunder sammenbygning 

med eksisterende tag. 

01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan montere tagvinduer og rytterlys samt udføre tilhørende inddækning til en given 

tagbelægning 01-08-2015 og fremefter 

4 Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med 

flunke 01-08-2015 og fremefter 

5 Eleven kan selvstændigt lægte et tag til en given tagbeklædning, 01-08-2015 og fremefter 

6 Eleven kan udføre tagafslutninger med galvbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 

01-08-2015 og fremefter 

7 Eleven har forståelse for, kan forholde sig til og udføre korrekt opbygning af undertag, tagfod, 

skotrende og øvrige afslutninger 

under hensyntagen til ventilation, tætheds- og brandkrav. 

01-08-2015 og fremefter 

8 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 

arbejdstilrettelæggelse, 

herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed. 

01-08-2015 og fremefter 

9 Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 01-08-2015 og 

fremefter 

10 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 

sikkerhedsudstyr til udvendigt 

tagarbejde 

01-08-2015 og fremefter 

11 Eleven kan begrunde de valgte løsninger og evaluere de gennemførte arbejdsprocesser 01-08-

2015 og fremefter 
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10983 Sammensatte tømmerkonstruktioner 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

2,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 2,0 uger 

Resultatform(er): -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan selvstændigt tegne, dokumentere og planlægge sammensatte konstruktionsopgaver 01-

08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan vejlede om valg af løsninger og materialer ud fra kendskab til stilart, brand, lyd, energi, 

bæredygtighed, pris, 

tidsplan og vedligeholdelse efter relevante materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt 

love og regler 

01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med sammensatte 

konstruktioner 01-08-2015 og fremefter 

 

10600 Konstruktionstegning 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,5 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan udføre målfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D 15-07-2013 og fremefter 

2 Eleven kan forstå og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger 15-

07-2013 og fremefter 

3 Eleven har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvf. det digitale byggeri 15-07-

2013 og fremefter 

4 Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer 15-07-2013 og 

fremefter 
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10963 Byggeri og arbejdsmiljø 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,0 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

-, 7-trinsskala, Delkarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse 

i og gennemførelse af 

arbejdspladsvurderinger (APV) 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at 

forebygge arbejdsskader 01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at 

tilrettelægge hensigtsmæssige 

arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger 

01-08-2015 og fremefter 

4 Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til, 

hvordan 

arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage 

arbejdsmiljøaktørerne, herunder 

branchearbejdsmiljøråd, Arbejdstilsynet og bedriftssundhedstjeneste m.v. 

01-08-2015 og fremefter 

5 Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer 01-

08-2015 og fremefter 

 

10959 Byggepladsindretning og affaldshåndtering 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,0 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 
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-, 7-trinsskala, Delkarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan foretage funktionel planlægning og indretning af en mindre byggeplads under 

hensyntagen til velfærdsordninger, 

adgangsveje, afskærmninger, affaldssortering og vinterforanstaltninger 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan under normal arbejdsindsats sikre, at vintervejrlig ikke kan volde skade på materialer 

og konstruktioner før, under 

eller efter arbejdets udførelse 

01-08-2015 og fremefter 

 

6190 Opsnøring af komplicerede tømmerkonstruktioner 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Valgfri 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,0 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan anvende afbildningsprincipper og neddrejning til opsnøring af komplicerede 

tømmerkonstruktioner. 19-04-2010 og fremefter 

2 Eleven kan opsnøre og konstruere komplicerede sammenskæringer i tømmer. 19-04-2010 og 

fremefter 

3 Eleven kan beregne vinkler og længder i komplicerede tømmerkonstruktioner ved hjælp af 

trigonometri. 19-04-2010 og fremefter 

4 Eleven kan udføre opgaver med kompliceret opsnøring ud fra kendskab til arbejdsmiljø og 

sikkerhed. 19-04-2010 og fremefter 

 

Disse ovenstående målpinde er gennemgået på dette forløb. 
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3H 

2.7.1.20 Beskrivelse  
I praktik 

Her på 3H skal der arbejdes med kvist af forskellig art (plankekel), opbygning af ligeløbs Trappe 

samt gennembrydning af bjælkelag til trappe hul, Gulv opbygning samt udbedring af Råd og Svampe 

skader. 

I teori 

Vi arbejder med elektronisk tegning 2D og 3D  

Vi op når de teoretiske målpinde gennem forskellige undervisnings forløb. 

2.7.1.21 Praktik Logbog 
Logbogen skal medbringes på alle hovedforløb i udfyldt stand (med underskrift og firma stempel)  

2.7.1.22 Personligt udstyr (Elev) 
Eleven møder op i arbejdstøj og sikkerhedssko. 

Eleverne medbringer eget værktøj som anført på værktøjslisten, der ud over skal der medbringes 

hånd maskiner som skal bruges i undervisningen (aku maskine, stiksav, gips skruemaskine og evt. 

rundsav) http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf 

2.7.1.23 Undervisnings form og metode. 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i målpindene. 

Undervisningen vil opbygges efter den taksonomiske trappe og på denne måde øget sværhedsgrad så 

vi til sidst vil nå dette niveau som målpinden beskriver. 

For at opnå dette niveau vil der blive brugt forskellige metoder så som:  

Oplæg fra underviser, tavle undervisning, gruppe arbejde, projekt arbejde samt oplæg fra 

konsulenter.  

2.7.1.24 Besøg af eksterne konsulenter 
Vi påtænker at få minimum en ekstern konsulent ind på hovedforløbet der har viden om et eller flere 

produkter der indgår i undervisningen. 

2.7.1.25 Opgaver 
Der ligger ingen faste undervisningsopgave med målpinde dette gør at underviser selv kan planlægge 

og bestemme hvilke opgaver der opfylder målpindene.  

2.7.1.26 Obligatorisk Praktikopgave 
Der vil være flere obligatoriske opgaver der omhandler nogle af de målpinde der skal bestås. 

Opgaverne vil variere efter elevens niveau. 

2.7.1.27 Obligatorisk Teoriopgave 
Der vil være flere obligatoriske opgaver der omhandler nogle af de målpinde der skal bestås. 

Opgaverne vil variere efter elevens niveau. 

De teoretiske opgaver har en sammenhæng med de praktiske opgaver  

2.7.1.28 Afslutning af hovedforløbet  
Hovedforløbet afsluttes med et projekt hvor i der inddrages hovedparten af forløbets målpinde der 

skal vise elevens viden både i teori og praktik 

Efter dette forløb er alle målpinde gennemgået og eleven er klar til 4H og der ved svendeprøve.    

 

http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf
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2.7.1.29 Målpinde i undervisningsforløbet  
10974 Udvendigt tagarbejde, principper 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet, valgfrit niveau 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,5 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere undertagsløsninger herunder undertagsløsninger 

ved kel, grat, plankekel og 

kviste 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere korrekt opbygning tagfod og øvrige 

afslutninger, herunder tagfod med 

skalke 

01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan selvstændigt planlægge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende 

ved kvist med flunke 01-08-2015 og fremefter 

4 Eleven kan planlægge montering tagvinduer og rytterlys 01-08-2015 og fremefter 

5 Eleven kan planlægge og redgøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag 01-08-

2015 og fremefter 

6 Eleven kan planlægge tagafslutninger med galvbeklædninger, vindskeder, lister og 

udhængsbrædder 01-08-2015 og fremefter 

7 Eleven kan selvstændigt udregne lægtegang til en given tagbeklædning, 01-08-2015 og fremefter 

8 Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger 

under hensyntagen til 

ventilation, tætheds- og brandkrav. 

01-08-2015 og fremefter 

9 Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde 01-08-2015 og 

fremefter 

10 Eleven kan foretage opmåling af materialer til udvendigt tagarbejde 01-08-2015 og fremefter 

11 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 01-08-2015 og 

fremefter 

 

10974 Udvendigt tagarbejde, principper 

Ekspert 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 
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Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet, valgfrit niveau 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,5 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere undertagsløsninger på komplekse 

tagkonstruktioner indeholdende kel, grat, 

plankekel og kviste, samt sammenbygning med eksisterende tag. 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere korrekt opbygning tagfod og øvrige 

afslutninger, herunder tagfod med 

skalke 

01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan selvstændigt planlægge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende 

ved kvist med flunke 01-08-2015 og fremefter 

4 Eleven kan planlægge montering tagvinduer og rytterlys 01-08-2015 og fremefter 

5 Eleven kan planlægge og redgøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag 01-08-

2015 og fremefter 

6 Eleven kan planlægge tagafslutninger med galvbeklædninger, vindskeder, lister og 

udhængsbrædder 01-08-2015 og fremefter 

7 Eleven kan selvstændigt udregne lægtegang til en given tagbeklædning, 01-08-2015 og fremefter 

8 Eleven forholde sig til og formidle korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige 

afslutninger under hensyntagen til 

ventilation, tætheds- og brandkrav, samt sammenbygning med eksisterende tag. 

01-08-2015 og fremefter 

9 Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde 01-08-2015 og 

fremefter 

10 Eleven kan foretage opmåling af materialer til udvendigt tagarbejde 01-08-2015 og fremefter 

11 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 01-08-2015 og 

fremefter 

 

10977 Gulvkonstruktion og trægulve 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,5 uger 
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Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge, konstruere, vejlede om, og udføre almindeligt 

forekommende gulvkonstruktioner, 

herunder strøgulve med opklodsning 

01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan foretage korrekt opbygning af gulvkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige 

løsninger, isolering, ventilation 

og tæthedskrav 

01-08-2015 og fremefter 

3 Eleven kan vejlede om og udføre gulve med plader, samt brædder med løs udlægning 01-08-2015 

og fremefter 

4 Eleven kan lave afsluttende listearbejde til gulvarbejdet 01-08-2015 og fremefter 

5 Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med 

gulvkonstruktion og trægulve 01-08-2015 og fremefter 

6 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 

sikkerhedsudstyr til arbejde med 

gulvkonstruktioner og gulve 

01-08-2015 og fremefter 

7 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 

arbejdstilrettelæggelse, 

herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed 

01-08-2015 og fremefter 

 

10979 Trappearbejde 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

0,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 0,5 uger 

Resultatform(er): -, Bestået / ikke bestået, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan afsætte et trappehul i en etageadskillelse 01-08-2015 og fremefter 

 

10993 Trapper 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 
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Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Valgfri 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,0 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan opsnøre og udføre trapper med lige og skæve trin 01-08-2015 og fremefter 

2 Eleven kan forholde sig til materialevalg ud fra trappens anvendelse og rummets arkitektur 01-08-

2015 og fremefter 

3 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 

sikkerhedsudstyr til arbejde med 

trapper 

01-08-2015 og fremefter 

4 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 

arbejdstilrettelæggelse, 

herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen og andres sikkerhed 

01-08-2015 og fremefter 

 

3552 Råd og svamp 

Rutineret 

Uddannelsesspecifikke fag 

0,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 0,5 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan genkende råd- og svampe- og insektskader 01-07-2008 og fremefter 

2 Eleven kan udtage prøver til teknisk undersøgelse 01-07-2008 og fremefter 

3 Eleven kan udbedre skader i.h.t. en teknisk rapport 01-07-2008 og fremefter 

4 Eleven kan vurdere og anvende kemisk og konstruktiv træbeskyttelse 01-07-2008 og fremefter 

5 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med råd og svampeskader 

01-07-2008 og fremefter 

6 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 

sikkerhedsudstyr til arbejde med 

råd, svampe og insektangreb 

01-07-2008 og fremefter 

 

10600 Konstruktionstegning 

Avanceret 
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Uddannelsesspecifikke fag 

1,5 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,5 uger 

Resultatform(er): -, 7-trinsskala, Delkarakter. 

-, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan udføre målfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D 15-07-2013 og fremefter 

2 Eleven kan forstå og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger 15-

07-2013 og fremefter 

3 Eleven har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvf. det digitale byggeri 15-07-

2013 og fremefter 

4 Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer 15-07-2013 og 

fremefter 

 

Disse ovenstående målpinde er gennemgået på dette forløb. 
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4H  

2.7.1.30 Beskrivelse  
Her afsluttes uddannelsen med afvikling af svendeprøven  

Vi arbejder med elektronisk tegning 2D og 3D  

Svendeprøven består af 1 teori del og 1 praktisk del. 

Eleven trækker en Case (Svendeprøv) og har 46 lektioner til at løse denne case med hvad der til 

hører af tegninger/snit 3D tegning, opmåling af materialer og finde relevante beskrivelser af love og 

regler.  

Der efter starter den praktiske del af svendeprøve der består af. Byg et anvist område af den 

teoretiske case det til er der 37 timer 

2.7.1.31 Praktik Logbog 
Logbogen skal medbringes på alle hovedforløb i udfyldt stand (med underskrift og firma stempel)  

2.7.1.32 Personligt udstyr (Elev) 
Eleven møder op i arbejdstøj og sikkerhedssko. 

Eleverne medbringer eget værktøj som anført på værktøjslisten, der ud over skal der medbringes 

hånd maskiner som skal bruges i undervisningen (aku maskine, stiksav, gips skruemaskine og evt. 

rundsav) 

http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf 

2.7.1.33 Undervisnings form og metode. 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i målpindene. 

Undervisningen vil opbygges efter den taksonomiske trappe og på denne måde øget sværhedsgrad så 

vi til sidst vil nå dette niveau som målpinden beskriver. 

For at opnå dette niveau vil der blive brugt forskellige metoder så som:  

Oplæg fra underviser, tavle undervisning, gruppe arbejde, projekt arbejde samt oplæg fra 

konsulenter.  

2.7.1.34 Besøg af eksterne konsulenter 
Vi påtænker at få minimum en ekstern konsulent ind på hovedforløbet der har viden om et eller flere 

produkter der indgår i undervisningen. 

2.7.1.35 Svendeprøve Teoriopgave 
Eleven vil trække en case og har 48 lektioner til at udarbejde de krav der er stillet i den teoretiske 

casen  

2.7.1.36 Svendeprøve Praktikopgave 
Dele af den teoretiske opgave skal bygges og der er 37 timer. 

 

Den teoretiske opgaver har en sammenhæng med de praktiske opgaver  

 

2.7.1.37 Målpinde i undervisningsforløbet  
7688 Afsl.prv: Træf. byggeudd., Tømrer 

Uden niveau 

Afsluttende prøve 

0,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

http://www.bygud.dk/media/1552/taekkespecialets-vaerktoej-og-bogpakke-pr-1116.pdf
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Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 0,0 uger 

Resultatform(er): Mundtlig evaluering, 7-trinsskala, Eksamen. 

Praktisk prøve, 7-trinsskala, Eksamen. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Afsl.prv.Træf.byggeudd. Tømrer 01-07-2008 og fremefter 

 

10196 Praktisk prøve 

Avanceret 

Uddannelsesspecifikke fag 

1,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 0% 

Varighed: 1,0 uger 

Resultatform(er): -, Gennemført / ikke gennemført, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 

1 Eleven kan udføre et praktisk produkt, der viser fagets teknikker, ud fra en given faglig 

problemstilling 15-07-2012 og fremefter 

 

Der udover afsluttes også 

9534 Teknikfag - byggeri og energi 

B 

EUX-fag 

8,0 uger 

01-08-2015 og fremefter 

Fagkategori: 

Tilknytningsperiode: 

Fag: 

Niveau: 

Opr. varighed: 

Bundet/Valgfri: Bundet 

Afkortning: 50% 

Varighed: 4,0 uger 

Resultatform(er): Samlet vurdering, 7-trinsskala, Eksamen. 

Samlet vurdering, 7-trinsskala, Gymnasiets standpunktskarakter (ikke afsluttende). 

Samlet vurdering, 7-trinsskala, Standpunktskarakter. 

Nr. Målpind Gyldighedsperiode 
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1 Arbejde med planlægningsprocesser, der kendetegner en bygge- eller produktionsproces fra idé til 

færdig konstruktion 01-07-2011 og fremefter 

2 Arbejde med organisering, herunder tidsplaner, for teknikfagets produktionsprocesser. 01-08-2015 

og fremefter 

3 Arbejde med udvikling af et projekt fra idé til færdig bygnings- eller produktkonstruktion 01-07-

2011 og fremefter 

4 Udarbejde tegninger ved hjælp af CAD 01-07-2011 og fremefter 

5 Foretage et argumenteret valg af materialer og komponenter i relation til økonomi, levetid og 

miljøpåvirkning 01-07-2011 og fremefter 

6 Foretage evaluering af færdige projekter og foreslå eventuelle ændringer 01-07-2011 og fremefter 

7 Konstruere og fremstille enkle bygnings- eller produktkonstruktioner i fuld skala 01-08-2015 og 

fremefter 

8 Arbejde og færdes sikkert i værksted og på byggeplads 01-07-2011 og fremefter 

9 Udføre kvalitetskontrol på egne konstruktioner 01-07-2011 og fremefter 

10 Gøre rede for brug og funktion af energikilder til forsyning af et hus, herunder vedvarende 

energiformer 01-07-2011 og fremefter 

11 Redegøre for udvalgte miljøforhold ved almindelig drift af bygninger 01-07-2011 og fremefter 

Disse ovenstående målpinde er gennemgået på dette forløb. 
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Samlede oversigt med Målpinde 
https://www.retsinformation.dk 

http://www.eud.uddannelsesadministration.dk 

 

  Uger Eud Eud dage Lektioner 

Montering af døre og vinduer (fag nr. 3550) 0,5   2,5 20 

Nivellering (fag nr. 3547) 1   5 40 

Traditionelle træsamlinger (fag nr. 10213) 1   5 40 

Konstruktions tegning (fag nr. 10600) 0,5   2,5 20 

Vådrumsopbygning m. lette skillevæge (fag nr. 8511) 1,5   7,5 60 

Ydervæg konstruktion (fag nr. 9858) 1,2   6 48 

VALGFRI fuge (fag. 40163) 0,6   3 24 

STUDIETUR 1   5 40 

SUM 7,3   36,5 292 

Arbejdsmiljø (fag nr. 8103) 1   5 40 

Byggepladsindretning (fag nr.3546) 0,5   2,5 20 

Kel (fag nr. 9855) 2,3   11,5 92 

Valm (fag nr. 9854) 2,3   11,5 92 

Sammensatte tømrerkonstruktioner (fag nr. 8514) 1   5 40 

Konstruktions tegning (fag nr. 10600) 0,5   2,5 20 

SUM 7,6   38 304 

Sammensatte tømrerkonstruktioner (fag nr. 8514) 1,2   6 48 

Udvendigt tagarbejde (fag nr. 9856) 2,8   14 112 

Råd og svamp (fag nr. 3552) 0,5   2,5 20 

Trappe. (Fag nr. 9857) 0,4   2 16 

Gulvkonstruktioner og trægulve (fag nr. 8511) 1,5   7,5 60 

Konstruktions tegning (fag nr. 10600) 0,5   2,5 20 

VALGFRI indvendig trappe (fag. 40293) 0,6   3 24 

VALGFRI Trappe fremstilling (fag. 40554) 0,4   2 16 

evt. STUDIETUR     0 0 

SUM 7,9   39,5 316 

Sammensatte tømrerkonstruktioner (fag nr. 8514) 0,8   4 32 

Projekt svendeprøve (fag nr. 7688) 1,2   6 48 

Svendeprøve (fag nr. 10196) 1   5 40 

SUM 3   15 120 

SUM Total 25,8   129 1032 

 

2.8 EKSAMENSREGLER  

 

2.9 SAMARBEJDE MED DET FAGLIGE UDVALG, PRAKTIKVIRKSOMHEDEN OG ELEV  

 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168754
http://www.eud.uddannelsesadministration.dk/Reports/VisRapport.aspx?rapport_navn=UddannelsesordningUdvidet.rpt&rapport_type=1&where_clause=%2BLv2ihn6ZeMLkkY5%2BCx%2Fu1Sz26sFbIUbTqnrnwev%2BbXSANl8D0o7VzjqsQIeueaJDOcrv%2FyhGIaaeKgZkG3JBLY4qKLYLK8%2FYg96Uopr%2F09KOoaSTLc1Cw4aMwVp8QYaJHWF9JFBCwxLj%2FsLtYVzTMvsxgjgRWKmhcIjP5qd8rCR%2BwCW6HKh1CX4nIJKkqqqkBrMUftSf7duQlv7JtSpusvsxgjgRWKmhcIjP5qd8rAuJfbD7kjDOgQjrRuTzLDa%2BLv2ihn6ZeMLkkY5%2BCx%2Fu4ancRlSe%2F7Nw8a6ipf1Wno0s%2Bt95n%2FknYt%2F7w64GLH%2F%2BLv2ihn6ZeMLkkY5%2BCx%2Fu38qssrv2Zl6p5NQ9L8CbRyz%2BWdwf84xZ9XlJR%2FnZqxWazX%2FLyycvKVI3IU%2B8C5s7SJzI3DbZzxuixFvMuBLhZNX8XsOiTb8WSJl6LSaL4xt3kGuZYogNPRHVrnqWI1aDApg975JBzEsZNdA7Cs%2FQcwDA%2F4ikGBjYSm3kMCpUl1QfUF3%2FY%2FX1y6%2B54wh60VargNNoSCoEFZwLSqKKSSUyGpiq9AMIzED6vPxpZqFgdAGPhpiv%2BgotQEcEt4Yp9Uy8V4jut0HweFPHITcwpxjHeRfcbX9awHrfIBZhkv5mBq%2Bv7J4pkkoJAjTTMvfdkTWmmClaZEIzyvcYiWv6Hyyc7WgctsLUPPrFhxEK7BiCoZxZj8BT7mshf6gDg6vVwT5dqrtNkV%2FeZLyN6cIEY05KQNRvj9X2kRweWgoMHp1CNPtWjxuIkvK0%2B0qyqcHLAU8lyjODtZWMyhND6N6r7%2BL2zXL7MYI4EVipoXCIz%2BanfKwR5gmaZwZRrkBeVW00ZA9ZO6fvF3akQvzRIDuL2Z4VnyZ3LQuG7ElFmV3ha6q9u4zedwq6SzmuVNxs%2FLpgzcHP9WzfMoB%2FL7uHUNoE9kBUxEIU8bHkfqKdhSpy9qbavRmmJ1jANH3YQFr677Y9ympzMkdk17Rwa%2FmzRo1YGrxHPrIE2duA8gWT2wZYIxJqnk2c5F1EXkQmJiL%2B5OLZnrsH4fLVB4r%2FD4z0jkld9Y8a3FUHT4xnYHb%2BCo3w6PI0X0XuzVQKFkc0nFV1sGEXvn0fA%3D%3D&param_clause=QbN37spYIuZ16W%2BgwZfBSMdwth5%2FlPaZQ63Eh3JVuv6pl4nfGYoq09ZqkCzXpkjU
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Faglige Udvalg (FU)  

Skolen samarbejder med de faglige udvalg gennem deltagelse i møder og konferencer. Herunder 

indgår skolen i et tæt samarbejde med de faglige udvalg i forbindelse med en lang række 

udviklingsopgaver som f.eks. beskrivelsesarbejde i forbindelse med udviklingen af nye fag og 

revision af eksisterende.  

Lokale Uddannelsesudvalg (LUU)  

De lokale uddannelsesudvalg har en betydningsfuld rolle for skolens erhvervsuddannelser. LUU har 

bl.a. til opgave at medvirke til en løbende debat om uddannelsen, dens mål og indhold. Derudover 

kommer det LUU med inspiration til ny emner og områder, der kan inddrages i  

uddannelsen. Ydermere sikrer det lokale uddannelsesudvalg et godt samspil mellem erhvervsliv, 

praktikvirksomheder og skolen.  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg.  

Der afholdes 4 møder årligt i det lokale uddannelsesudvalg på de enkelte uddannelser.  

Praktikvirksomhederne  

Skolen samarbejder med virksomhederne i forbindelse med praktikaftaler, virksomhedsforlagt 

undervisning (VFU). Derudover samarbejdes med virksomhederne i forhold til at give ny inspiration 

og ideer til udvikling af uddannelserne, revision af fag, mål o.l. på de enkelte uddannelser.  

Samarbejde med andre skoler  

Skolen samarbejder med de øvrige skoler, som udbyder samme uddannelser. Dette samarbejde 

omfatter fx fælles eksamens- og censorplanlægning i forhold til grundforløbsprøven. Derudover 

samarbejder skolerne i forhold til at ensarte indhold og rammer for grundforløbsprøverne.  

 

 

2.10 BEDØMMELSESPLAN OG SAMLEDE KOMPETENCER M.V. I HOVEDFORLØBET 
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168754 

 

Datoer for standpunktskarakterer, årskarakterer, prøver og eksaminer fremgår af bilag 2.  

 

§ 4. Kompetencemålene for hovedforløbet er følgende: 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168754
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1) Eleven kan nivellere flader, afsætte koter og vandrette og lodrette linjer samt vælge 
måleinstrumenter. 

2) Eleven kan indrette en byggeplads under hensyn til arbejdsmiljø, sikkerhed, 
adgangsveje, affaldssortering, vinterforanstaltninger og velfærdsordninger. 

3) Eleven kan indgå i det forebyggende sikkerhedsarbejde, herunder organisering på 
byggepladsen eller i virksomheden. 

4) Eleven kan foretage kvalitetsstyring og dokumentation ved modtagekontrol, 
proceskontrol og slutkontrol, herunder identificere de almindeligste byggefejl på 
specialets område. 

5) Eleven kan foretage styk- og mængdeberegninger af materialer til almindeligt 
forekommende arbejdsopgaver på specialets område, herunder bruge relevante 
elektroniske hjælpeprogrammer. 

6) Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker 
efter materiale-, sikkerheds-, arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler. 

7) Eleven kan udføre it-baserede tegninger til brug for udførelse og dokumentation af en 
praktisk arbejdsopgave på specialets område samt udføre frihåndstegning og skitser til 
problemløsning af detaljer. 

8) Eleven kan forholde sig til valg af materialer og konstruktion til en arbejdsopgave under 
hensyn til stilart, pris, tidsplan, vedligeholdelse og bæredygtighed. 

9) Eleven kan udføre konstruktioner og isolering under hensyntagen til krav vedrørende 
styrke, brand, fugt, lyd og energi. 

10) Eleven kan planlægge og udføre arbejdet i samarbejde med og i respekt for de øvrige 
faggrupper i byggeriet og under hensyntagen til den samlede byggeproces. 

11) Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice 
og personlig optræden. 

12) Eleven kan vælge værktøj og sikkerhedsudstyr til en given opgave. 
13) Eleven kan redegøre for hvilken betydning, de sociale, økonomiske og politiske kræfter 

har for den aktuelle samfundsudvikling og for udviklingen i virksomhederne, herunder 
de miljømæssige konsekvenser. 

14) Eleven kan redegøre for arbejdsmarkedets opbygning, overenskomstmæssige forhold 
og det fagretlige system. 

15) Eleven kan opbygge og beklæde lette indvendige vægge. 
16) Eleven kan foretage korrekt udførelse af gulv- og vægopbygning i et vådrum efter 

gældende bestemmelser. 
17) Eleven kan opbygge strøgulve samt udlægge trægulve med parket, brædder eller plader. 
18) Eleven kan tegne, konstruere, afstive og montere tagværker og spær samt valm- og 

kelkonstruktioner. 
19) Eleven kan udføre undertagsløsninger, konstruere og montere skotrende, udføre 

afslutninger med tagfod, herunder tagfod med skalke. 
20) Eleven kan foretage udveksling og montere tagvinduer og rytterlys i tagkonstruktion 

samt udføre tilhørende inddækning til en given tagkonstruktion. 
21) Eleven kan montere indvendige og udvendige døre og vinduer med indvendige og 

udvendige afslutninger samt fugning. 
22) Eleven kan tegne, konstruere og montere plankekel og kvist med indvendig beklædning. 
23) Eleven kan lægte tag til et givent materiale samt udføre gavlbeklædninger, vindskeder 

og udhængsbrædder. 
24) Eleven kan identificere og udbedre råd- og svampeskader. 
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25) Eleven kan konstruere og opbygge ydervægskonstruktioner med beklædninger. 
26) Eleven kan opsætte lofter samt underlag for lofter. 
27) Eleven kan opmåle, beregne og opstille trapper, skabselementer og inventar. 
28) Eleven kan udføre tækkearbejde under iagttagelse af traditioner og egnspræg. 
29) Eleven kan konstruere og montere kviste med vindue og indvendige afslutninger. 
30) Eleven kan udføre brandsikring i forhold til tækkede tage. 
31) Eleven kan vurdere og klargøre underlag, herunder foretage spartling og opretning af 

gulve og vægge. 
32) Eleven kan montere og lime tæpper, vinyl og linoleum på gulve, vægge og trapper. 
33) Eleven kan svejse og trådfuge elastiske belægninger samt udføre fuger med blød 

fugemasse. 
34) Eleven kan udføre løs udlægning og klæbning af trægulve med parket eller brædder. 
35) Eleven kan udføre listearbejde som afslutning mellem gulv og væg samt trappeforkanter 

og profiler. 
36) Eleven kan udføre dekorationer og borter i gulve. 
37) Eleven kan afslibe og overfladebehandle trægulve. 
38) Eleven kan udføre ledende og elektrostatiske gulvkonstruktioner. 
39) Eleven kan arbejde med stående gulvværktøjer. 
40) Eleven kan udføre belægninger i fugefri gulve med tilhørende 

sikkerhedsforanstaltninger. 

Stk. 2. Kompetencemålene nr. 1-14, jf. stk. 1, gælder for alle elever på hovedforløbet. 
Stk. 3. Kompetencemålene nr. 15-27, jf. stk. 1, gælder for specialet tømrer. 

Kompetencemålene nr. 15-17 og nr. 31-40, jf. stk. 1, gælder for specialet gulvlægger. 
Kompetencemålene nr. 18-24 og nr. 28-30, jf. stk. 1, gælder for specialet tækkemand. 

Stk. 4. I eux-forløb skal følgende fag m.v. gennemføres ud over de i stk. 2 og 3 fastsatte mål: 

1) Dansk på A-niveau, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til højere teknisk 
eksamen (htx-bekendtgørelsen), dog med uddannelsestiden 175 timer svarende 
til 7 uger. 

2) Engelsk på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 130 
timer svarende til 5,2 uger. 

3) Matematik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 140 
timer svarende til 5,6 uger. 

4) Fysik på B-niveau, jf. htx-bekendtgørelsen, dog med uddannelsestiden 105 timer 
svarende til 4,2 uger. 

5) Kemi på C-niveau, jf. bekendtgørelse om hf-uddannelsen tilrettelagt som 
enkeltfagsundervisning for voksne (hf-enkeltfagsbekendtgørelsen) eller 
bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 
erhvervsuddannelserne (grund- og erhvervsfagsbekendtgørelsen), 
uddannelsestid 75 timer svarende til 3 uger. 

6) Teknologi på B-niveau, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug 
for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 75 timer svarende til 3 
uger. 

7) Teknikfag på B-niveau, byggeri og energi, jf. bekendtgørelse om særlige 
gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, dog med uddannelsestiden 
100 timer svarende til 4 uger. 
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8) Større skriftlig opgave, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug 
for erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge. 

9) Eksamensprojekt, jf. bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for 
erhvervsuddannelser, uddannelsestid 25 timer svarende til 1 uge. 

10) Valgfag i form af et løft af niveau i et fag, uddannelsestid 125 timer svarende til 5 
uger. 

Stk. 5. Skolen skal som minimum udbyde følgende valgfag: Matematik på A-niveau. 
Stk. 6. Alle skoleperioder, med undtagelse af den sidste, skal bestå af undervisning i både 

gymnasiale fag og erhvervsuddannelsesfag i et sådant omfang, at der er mulighed for samspil 
og synergi mellem de enkelte aktiviteter. Skolens samlede tilrettelæggelse af undervisningen i 
eux-forløbet skal sikre synergi mellem erhvervsuddannelsens kompetencemål og målene for 
de gymnasiale fag efter stk. 4. Skolen skal sikre, at undervisningen i fag på gymnasialt niveau så 
vidt muligt knytter an til den konkrete elevgruppes erhvervsuddannelser, herunder at opgaver, 
projekter m.v. i rimeligt omfang giver mulighed for at inddrage viden, begreber og indhold fra 
den enkelte elevs uddannelse. 

Stk. 7. Uddannelsestiden for de gymnasiale fag i hovedforløbet omfatter den samlede 
lærerstyrede elevaktivitet, dvs. den tid, eleverne deltager i forskellige former for lærerstyret 
undervisning og i øvrige aktiviteter, som er organiseret af skolen til realisering af fagets formål, 
herunder faglig og metodisk vejledning. Uddannelsestid omfatter dog ikke elevernes 
forberedelse til undervisningen, det skriftlige arbejde og de officielle prøver. Skolen skal ved 
tilrettelæggelsen af undervisning i gymnasiale fag, hvor der ikke i uddannelsestiden indgår tid 
til afholdelse af prøver, sørge for at medregne fornøden tid hertil. 

Stk. 8. Omfanget af det skriftlige arbejde i fagene opgøres i elevtid. Elevtiden er den 
forventede tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en 
besvarelse af de skriftlige opgaver i faget. Elevtiden omfatter ikke interne prøver. For elever i 
eux-forløb skal der mindst afsættes 500 timers elevtid til den enkelte elevs skriftlige arbejde. 
Elevtiden fordeles af skolen med passende inddragelse af de principper for fordeling af elevtid, 
som fremgår af reglerne om de gymnasiale uddannelser. Dele af elevtiden kan af hensyn til 
synergien i det samlede eux-forløb og elevernes progression afvikles i forbindelse med andre 
dele i forløbet end de gymnasiale fag, herunder grundfag i grundforløbet. 

Stk. 9. Samspillet mellem skole og praktikvirksomhed beskrives i uddannelsesordningen, jf. 
bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

 
 
 

2.11 EKSAMENSREGLER FOR ERHVERVSFAG 
EUX følger reglerne for byggeriets uddannelser og afslutter forløbet med en svendeprøve på samme 

måde som EUD: https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/eux-

erhvervsuddannelse-og-gymnasial-eksamen/ 

 

Reglerne for svenprøver kan findes her: 

https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/toemrer/svendeproeve/ 

I de gymnasiale fag følger vi regler og orienteringer for EUX jævnfør undervisningsministeriets 

hjemmeside. 

https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer 

 

https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/eux-erhvervsuddannelse-og-gymnasial-eksamen/
https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/generel-information/eux-erhvervsuddannelse-og-gymnasial-eksamen/
https://www.bygud.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/toemrer/svendeproeve/
https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/regler-og-orienteringer


 
 

45 

 

2.12 LÆRERKVALIFIKATIONER, RESSOURCER OG UDSTYR 

Kravene til lærerkvalifikationer er fastsat i hovedbekendtgørelsens paragraf § 46, stk. 1, nr. 7 

For at undervise på EUX skal en lærer ved ansættelsen skal have en grundlæggende erhvervsrettet 

uddannelse eller anden relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante 

uddannelsesområder.  

Lærere, der skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal derudover normalt have mindst 5 

års erhvervserfaring. For øvrige lærere skal erhvervserfaringen normalt være af mindst 2 års 

varighed. EUX kan fravige kravet om erhvervserfaring i tilfælde, hvor lærere med erhvervserfaring 

ikke er til rådighed. I givet fald tilrettelægger skolen i samarbejde med læreren et forløb, der sikrer, 

at læreren opnår en passende indsigt i de relevante erhvervsområder.    

I § 12 fremgår det, at underviserne bør have en bredde i den almene baggrund. Det er skolens ansvar 

i samarbejde med læreren at sikre bredden i de almene kompetencer. Alle lærere ansat efter 2010 

skal derudover gennemføre en erhvervspædagogisk lærer- uddannelse: Senest 4 år efter ansættelsen 

skal læreren have kompetencer fra en pædagogisk uddannelse mindst svarende til en gennemført 

pædagogisk diplomuddannelse. Uddannelsen påbegyndes i almindelighed senest et år efter 

ansættelsen. Det tilstræbes også, at lærere ansat inden 2010 gennemfører en pædagogisk 

diplomuddannelse. Det følger af § 12, at kravet til undervisere ansat inden 2010 dog alene er 10 

ECTS.    

På EUX er kravene til lærerkvalifikationer de samme som ovenstående hvad angår undervisning i C-

fag, idet de læses efter læreplaner indeholdt i bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og 

erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (grund- og er- hvervsfagsbekendtgørelsen), 

som er udstedt i medfør af erhvervsuddannelsesloven (eud- fag).  

EUX-fag på A- og B-niveau læses derimod enten efter en af de gymnasiale bekendtgørelser, som er 

udstedt i medfør af den gymnasiale lovgivning (gymnasiale fag) eller bekendtgørelse om særlige 

studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, som er udstedt i medfør af eux-loven. Her 

følger EUX HTX-bekendtgørelsen.  

2.13 OVERGANGSORDNINGER  

Den lokale undervisningsplan revideres, såfremt behovet opstår på baggrund af ændringer i relevant 

lovgivning, bekendtgørelser, faglige krav, samt ud fra virksomhedernes, undervisernes og elevernes 

evalueringer.  

En elev, der er påbegyndt en uddannelse før 1. august 2015, er ikke omfattet af denne 

uddannelsesplan, men kan overføres til denne under følgende betingelser:  
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 eleven lever op til de nye overgangskrav  

 

3 LÆRINGSAKTIVITETER  

 

 

3.1 INTRO TIL KEMI C 

Kemi handler om stoffers egenskaber og betingelserne for, at de reagerer. Alt levende og vores 

materielle verden er baseret på, at alle stoffer er opbygget af atomer, og at stofferne kan undergå 

forandringer ved kemiske reaktioner. Kemi beskæftiger sig med at undersøge og udvikle materialer, 

produkter og processer, og kemisk forskning har stor betydning for det enkelte menneskes tilværelse 

samt for samfundets teknologiske og økonomiske udvikling. Som naturvidenskabeligt fag bidrager 

kemi i samspil med andre fag til udvikling af det moderne verdensbillede. 

Kemisk viden og begrebsforståelse udvikles gennem vekselvirkning mellem på den ene side 

observationer og eksperimenter og på den anden side teori og modeldannelse. 

Formål 

Faget kemi bidrager til uddannelsens overordnede målsætning, ved at du opnår indsigt i fagets 

metoder, begreber, lovmæssigheder og i anvendelser af kemi i hverdagen. Du opnår kendskab til 

relevante stoffer og disses egenskaber på baggrund af viden om og forståelse for, at alt stof er 

opbygget af atomer. 

Du får desuden indsigt i kemis betydning for omverden, teknologi og produktion, såvel aktuelt som i 

historisk perspektiv. Arbejdet med faget giver dig en forståelse af, at kemisk viden finder anvendelse 

til gavn for mennesker og natur, og at uhensigtsmæssig anvendelse kan påvirke sundhed og miljø. 

Du opnår kendskab til naturvidenskabelig tankegang og metode, hvilket sætter dig i stand til at 

forholde sig reflekterende og ansvarligt til aktuelle problemstillinger med naturvidenskabeligt 

indhold samt at forstå bæredygtighed som et princip. 

 

3.1.1.1 Faglige mål og fagligt indhold for faget kemi C 

Undervisningen skal bidrage til at sætte dig i stand til at kunne:  

– benytte det kemiske fagsprog 

– beskrive stoffers opbygning og simple kemiske reaktioner 

– relatere observationer, modelforestillinger og symbolfremstillinger til hinanden 
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– udføre enkle kemiske beregninger 

– udføre kemiske eksperimenter med simpelt laboratorieudstyr 

– omgås kemikalier på forsvarlig vis 

– registrere og efterbehandle data og iagttagelser fra eksperimenter 

– beskrive eksperimenter og præsentere resultater såvel skriftligt som mundtligt 

– indhente og anvende kemisk information fra forskellige kilder 

– formidle og perspektivere den opnåede kemiske viden 

– identificere og forholde sig til enkle kemiske problemstillinger fra hverdagen og fra den aktuelle 

debat. 

3.1.1.2 Kernestof 

Kernestoffet er: 

Stoffers opbygning 

– grundstoffernes periodesystem 

– udvalgte organiske og uorganiske stoffers opbygning, navngivning, tilstandsformer og 

blandbarhed. 

Mængdeberegninger 

– mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer, herunder stofmængdekoncentration. 

Kemiske reaktioner 

– simple redoxreaktioner, herunder forbrændingsreaktioner 

– syre-basereaktioner og pH-begrebet. 

Eksperimentelt arbejde 

– simple kvalitative og kvantitative analyser og metoder, kemikalier og sikkerhed. 

 

 

3.2 INTRO TIL MATEMATIK B 
Faget matematik består af såvel teoretiske områder som enkelt- og tværfaglige anvendelsesområder. 
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Matematik er kendetegnet ved sin aksiomatiske opbygning og benyttelsen af deduktion. Samtidig 

giver fagets undersøgende natur mulighed for udvikling af kreativitet. 

Matematik har stor betydning i et demokratisk samfund, hvor kendskab til matematiske metoder i 

væsentlig udstrækning er en forudsætning for forståelsen af og deltagelsen i politiske 

beslutningsprocesser. Fagets praktiske dimension har stor vægt og består i, at man ved hjælp af 

matematiske teorier og modeller beskriver, analyserer og vurderer tekniske/teknologiske, 

naturvidenskabelige og samfundsmæssige emner og relationer. 

Formål 

Formålet med faget er, at du bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller 

analyse af praktiske opgaver og til at kommunikere derom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af 

en erhvervsuddannelse, bidrager det til din erhvervsfaglige kvalificering, således at du bliver i stand 

til at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde. 

Formålet med matematik i erhvervsuddannelserne er endvidere at give dig grundlag for videre 

uddannelse. 

Faglige mål og fagligt indhold 

Den overordnede hensigt med faget er at udvikle dine matematiske kompetencer ved arbejde med det 

faglige stof. Det faglige stof fastsætter, hvilke matematiske emner og hvilken sværhedsgrad af stoffet 

du forventes at kunne bringe i anvendelse. Det fastsættes forud for undervisningen, hvordan 

kernestof og mål kombineres, så denne læring understøttes bedst muligt.5 

Undervisningen skal lede frem til at du kan 

– opnå kendskab til matematisk tankegang og ræsonnement, kunne foretage simple matematiske 

ræsonnementer og udføre enkle beviser 

– kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 

– kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anvendelsesmæssig 

karakter 

– kunne analysere konkrete, praktiske problemstillinger primært inden for teknologi og 

naturvidenskab, opstille en enkel matematisk model for problemet, løse problemet samt dokumentere 

og fortolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens 

validitet 

– kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer og 

matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter begrebsudviklingen, 

samt til dokumentation. Endvidere kunne benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk, der 

ligger i direkte forlængelse af det i pkt. 2.2. nævnte 

                                                 
5 BEK nr. 1009 af 22/09/2014 (Gældende) Bilag nr. 22  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152550#Bil22 



 
 

49 

 

– kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller 

talte sprog. 

3.2.1.1 Kernestof i Matematik B 
Undervisningen i Matematik B er tilrettelagt ud fra en række kerneområder, der skal berøres i 

undervisningen.   

Kernestoffet er som følger: 

– regningsarternes hierarki, reduktion, regler for regning med potenser og rødder, ligningsløsning, 

både analytisk, grafisk og ved hjælp af it 

– grundlæggende klassisk geometri og trigonometri: forholdsberegninger i ligedannede trekanter, 

beregninger i retvinklede og vilkårlige trekanter, bestemmelse af areal af plane figurer samt volumen 

og overfladeareal af rumlige figurer 

– analytisk plangeometri, herunder benyttelse af enkle analytiske beregningsmetoder 

– geometrisk og analytisk vektorregning i planen, herunder bestemmelse af projektioner, afstande og 

vinkler 

– funktionsbegrebet; karakteristiske egenskaber ved funktioner af følgende typer: polynomier og 

potensfunktioner samt enkle sammensætninger af disse 

– bestemmelse af en forskrift, herunder benyttelse af regression og anvendelse af funktioner ved 

opstilling af enkle modeller samt til løsning af konkrete teknologiske eller naturvidenskabelige 

problemer 

– begreberne kontinuitet og differentiabilitet samt definition og fortolkning af differentialkvotient; 

differentialkvotientens sammenhæng med monotoniforhold, ekstrema og optimering 

– bestemmelse af den afledede funktion for ovennævnte funktionstyper samt regneregler for 

differentiation af sum, differens og funktion multipliceret med konstant 

– bestemmelse af stamfunktion for ovennævnte funktionstyper og anvendelse af integralregning til 

arealberegninger, regneregler for integration af sum og differens af to funktioner samt funktion 

multipliceret med konstant. 

 

Undervisningen knyttes til din erhvervsuddannelse i det omfang, det kan lade sig gøre. Den 

planlægges med en progression i emnerne og sværhedsgraden, sådan at der bygges en bro til deres 

forudgående kendskab til matematik fra folkeskolen. 

I løbet af faget skal du aflevere et antal hjemmeopgaver, der skal bestås. Derudover skal du lave et 

matematikprojekt, der skal indgå i den mundtlige eksamen. Projektet skal give dig mulighed for at 

anvende matematikken i en praktisk sammenhæng, og det skal knyttes til dit erhvervsfag. Ved 

eksamen skal du evalueres mundtligt i deres projekt foruden et ukendt spørgsmål til pensum, der 

udvælges ved lodtrækning. Eksamen skal foregå, så du har mulighed for at demonstrere, at du mestre 

fagets læringsmål. Den endelige karakter gives som en helhedsvurdering af din præstation. 

For yderligere information om undervisningen kan den individuelle undervisningsbeskrivelse for 

Matematik B udleveres af skolen. 

3.3 INTRO TIL FYSIK B 
  

Faget omfatter menneskets forsøg på gennem hypoteser, eksperimenter og observationer at opnå en 

struktureret forståelse af verden. Faget er primært virkelighedsnært og praktisk, og det inddrager 

erfaringer med fysiske fænomener. Faget er eksperimentelt og teoretisk og omfatter modeller, 

begreber og metoder. Der arbejdes med fysikkens sprog og begreber. Faget bidrager til beskrivelse, 
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forståelse og diskussion af teknologiske og samfundsmæssige forhold og til naturvidenskabelig og 

teknologisk dannelse ved, at emner perspektiveres i videnskabs- og teknologihistoriske forløb. Faget 

giver forståelse af den naturvidenskabelige arbejdsmetode og dens betydning for udvikling af kultur- 

og verdensopfattelse. 

 

Formål 

Faget bidrager til uddannelsens overordnede formål ved, at du skal kunne anvende 

naturvidenskabelige begreber og metoder til løsning af praktiske og teoretiske problemstillinger. 

Faget giver baggrund for, at du kan arbejde med den naturvidenskabelige arbejdsmetode, 

projektarbejdsformen, eksperimentelle emner, fysikkens teorier, modeller og praktiske 

problemstillinger i værksteder og laboratorier. 

Faget sætter dig i stand til at kombinere teoretisk viden med eksperimenter og anvende 

modelbeskrivelser inden for det teknologiske og tekniske område. Faget styrker samspillet mellem 

fagene i studieretningen ved at inddrage den tilegnede viden fra andre fag i konkrete projekter og 

temaer. 

Faget bidrager til din forståelse af naturvidenskabeligt baserede spørgsmål af almen menneskelig, 

teknologisk og samfundsmæssig karakter og til elevernes studiekompetence inden for det 

naturvidenskabelige, teknologiske og tekniske område. 

 

3.3.1.1 Fagets mål 
Undervisningen skal bidrage til at sætte dig i stand til at kunne:  

– kende og kunne anvende fysiske størrelser og enheder 

– kunne anvende fagets sprog og terminologi mundtligt og skriftligt til dokumentation og formidling 

og kunne veksle mellem fagsprog og hverdagssprog 

– kunne anvende fysikkens grundlæggende love i forbindelse med det eksperimentelle arbejde og til 

løsning af enkle teoretiske problemer 

– kunne redegøre for fysiske fænomener samt demonstrere kendskab til fysikken i et historisk og 

teknologisk perspektiv 

– kunne redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger og for anvendelsen af 

fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære forhold, herunder anvendelser i industrien eller 

elevens hverdag 

– kunne planlægge og gennemføre enkle fysiske eksperimenter og analysere simple fysiske 

problemstillinger, opstille løsningsmodeller og udføre et større eksperimentelt arbejde, hvori indgår 

målinger, resultatbehandlinger og vurderinger 

– kunne redegøre for naturvidenskabelige arbejdsmetoders anvendelsesområder. 
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3.3.1.2 Fagets kernestof 
Undervisningen i Fysik B er tilrettelagt ud fra en række kerneområder, der skal berøres i 

undervisningen.   

 

Kernestoffet er: 

– simple bevægelser i én og to dimensioner 

– kraftbegrebet og Newtons love, herunder tyngdekraft, tryk, opdrift og gnidning 

– energibegrebet, mekanisk arbejde, kinetisk energi, potentiel energi i homogene tyngdefelter, 

omsætning mellem energiformer og arbejde samt energibevarelse 

– temperaturbegrebet, varme, indre energi, tilstandsformer, faseovergange, idealgasloven og gassers 

arbejde samt termodynamikkens første hovedsætning 

– begreber og love til beskrivelse og beregning af simple jævnstrømskredsløb, herunder 

elektromotorisk kraft og indre modstand 

– fremstilling af vekselstrøm med henblik på energiforsyning 

– begreber og love til beskrivelse af optiske brydningsfænomener. 

3.4 INTRO TIL MATEMATIK A 
Matematik A 

Matematiske kompetencer og talfærdighed er en forudsætning for at løse såvel teoretiske som 

praktiske opgaver i en række erhvervsuddannelser. Matematik er samtidigt vigtig i hverdagen. 

Endelig bibringer matematik borgeren indsigt i samfundet og individets samspil med offentlige 

myndigheder. Matematikken omfatter metoder til modellering, som forenkler, strukturerer, skaber 

forståelse og muliggør løsning af opgaver i erhvervet, det private liv og i forholdet til samfundet. 

Matematik i erhvervsuddannelserne er karakteriseret ved dels at bidrage til den erhvervsfaglige 

kvalificering, dels at give almene kompetencer, herunder studiekompetence. 

Formål 

Formålet med faget er, at du bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller 

analyse af praktiske opgaver og til at kommunikere derom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af 

en erhvervsuddannelse, bidrager det til din erhvervsfaglige kvalificering, således at du bliver i stand 

til at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde. 

Formålet med matematik i erhvervsuddannelserne er endvidere at give dig grundlag for videre 

uddannelse. 

Faglige mål og fagligt indhold 

Den overordnede hensigt med faget er at udvikle dine matematiske kompetencer ved arbejde med det 

faglige stof. Det faglige stof fastsætter, hvilke matematiske emner og hvilken sværhedsgrad af stoffet 
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du forventes at kunne bringe i anvendelse. Det fastsættes forud for undervisningen, hvordan 

kernestof og mål kombineres, så denne læring understøttes bedst muligt.6 

Undervisningen i Matematik A er tilrettelagt ud fra, at du skal kunne evalueres i fagets læringsmål til 

slut. 

Læringsmålene er som følger: 
1. Anvende matematisk modellering til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af enkle som komplekse 
opgaver samt undersøgelse af spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder vurdere og reflektere over 
resultatet og dets validitet (modelleringskompetence), 
2. anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist (symbolkompetence), 
3. forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder samt vælge og gøre rede for forskellige 
repræsentationer af det samme matematiske stof (tankegangs- og repræsentationskompetence), 
4. formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved vekslende anvendelse af et præcist 
matematisk symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence), 
5. anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) og 
6. udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement (ræsonnementskompetence). 

Undervisningen knyttes til din erhvervsuddannelse i det omfang, det kan lade sig gøre. Den 

planlægges med en progression i emnerne og sværhedsgraden, sådan at der bygges en bro til deres 

forudgående kendskab til matematik fra folkeskolen. 

I løbet af faget skal du aflevere et antal hjemmeopgaver, der skal bestås. Derudover skal du lave et 

matematikprojekt, der skal indgå i den mundtlige eksamen. Projektet skal give dig mulighed for at 

anvende matematikken i en praktisk sammenhæng, og det skal knyttes til dit erhvervsfag. Ved 

eksamen skal du evalueres mundtligt i deres projekt foruden et ukendt spørgsmål til pensum, der 

udvælges ved lodtrækning. Eksamen skal foregå, så du har mulighed for at demonstrere, at du mestre 

fagets læringsmål. Den endelige karakter gives som en helhedsvurdering af din præstation. 

For yderligere information om undervisningen kan den individuelle undervisningsbeskrivelse for 

Matematik A udleveres af skolen. 

  

                                                 
6 BEK nr. 1009 af 22/09/2014 (Gældende) Bilag nr. 13 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164801 
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3.5 INTRO TIL DANSK A 
Dansk er et humanistisk fag. Fagets kerne er sproglig viden og bevidsthed, som udmønter sig i sproglig 

kunnen og refleksion. Dansk omfatter det sproglige og det tekstuelle, herunder det litterære stofområde 

samt mediedimensionen i begge. Faget behandler og udvikler samtidig kompetencer, som er vigtige 

for arbejdet i de øvrige fag. Dansk går i dialog med de naturfaglige, samfundsfaglige og teknologiske 

discipliner om almen og teknologisk dannelse og omfatter elevens rolle som borger i et demokratisk 

samfund. 

 

Formål 

Arbejdet med dansk bidrager til uddannelsens overordnede formål ved at forberede dig til 

videregående uddannelser. Du skal styrke din evne til at bruge det danske sprogs udtryksmuligheder 

til præcist og nuanceret at udtrykke deres viden og holdninger skriftligt og mundtligt. Formålet er 

endvidere gennem et grundigt arbejde med sprog, tekster og medier at bidrage til elevernes 

identitetsdannelse og sproglige bevidstgørelse. Faget skal samlet styrke elevernes evne og lyst til at 

læse og skrive, til kritisk og konstruktivt at arbejde med deres egen og andres brug af dansk og til at 

reflektere over indhold og form i de tekster, de møder i uddannelsen og i deres omverden i øvrigt. 

3.5.1.1 Fagets mål 
 

Du skal kunne: 

– Formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, deltage i 

diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der er tilpasset 

situationen 

– Lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør 

– Læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype 

– Fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og korrekt 

skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at 

anvende i en given kommunikationssituation 

– Anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, 

perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster 

– Analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og sætte dem i 

relation til deres produktions- og receptionsvilkår 

– Anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker 

– Give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af sprog og 

virkemidler og formulere alternativer 

– Anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om 

muligheder og begrænsninger. 
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3.6 INTRO ENGELSK B 

Engelsk er et færdighedsfag, et kulturfag og et vidensfag, der beskæftiger sig med de 

engelsksprogede områder og den globaliserede verden. Fagets arbejdsområde er det engelske sprog 

som kommunikationsmiddel og som middel til forståelse af kultur- og samfundsforhold og tekniske, 

teknologiske og naturvidenskabelige forhold. Faget omfatter arbejdet med kommunikation i praksis 

med særlig fokus på tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner, tekstanalyse og 

tekstperspektivering og en almen sproglig dimension. 

Formål 

I engelsk B er formålet at udvikle færdigheder i at forstå og anvende det engelske sprog og dermed 

skabe forudsætninger for, at du kan deltage aktivt i internationale og globale sammenhænge både 

personligt og fagligt. Faget skal desuden skabe grundlag for, at du kan kommunikere på tværs af 

kulturelle grænser både i almene og tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige sammenhænge. 

Fagets forskellige discipliner skal bidrage til at skabe sproglig viden og bevidsthed som forudsætning 

for fortsat tilegnelse af faget og for videregående studier inden for engelsk eller studier, hvortil der 

kræves kompetencer i engelsk. 

3.6.1.1 Faglige mål 

Du skal kunne: 

– forstå autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- og skriftsprog, litterært sprog og 

grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig terminologi 

– anvende et alment og fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af grammatikkens 

hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer 

– anvende et grundlæggende ordforråd om tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner 

– anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til sprogiagttagelse, 

tekstforståelse og formidling 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier med henblik på udvælgelse af stof 

– anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster 

– anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold i 

sprogområdet til perspektivering af aktuelle forhold 

– anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til præsentation af tekniske, 

teknologiske og naturvidenskabelige emner og til erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om 

sprogområdet og den internationale verden 

– redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, litterære, 

teknologiske og naturvidenskabelige emner 
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– oversætte enkle tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk og resumere og formulere 

tekster med alment teknologisk indhold 

3.6.1.2 Kernestof 
Undervisningen i Matematik B er tilrettelagt ud fra en række kerneområder, der skal berøres i 

undervisningen.   

 

Kernestoffet omfatter: 

– tekster og elektronisk baseret materiale med etisk og historisk indhold inden for teknologi og 

naturvidenskab 

– grundlæggende teknisk, teknologisk og naturvidenskabelig terminologi 

– væsentlige engelsksprogede tekster inden for de litterære hovedgenrer 

– almene og teknologi-relaterede kommunikationsformer 

– centrale tekster og elektronisk baseret materiale, der tilsammen giver et portræt af Storbritannien 

og USA, omfattende historiske, kulturelle, samfundsmæssige og teknologiske forhold 

– en systematisk engelsk grammatik, der kombinerer teori, sprogforståelse, sprogiagttagelse og 

praktisk anvendelse. 

 

 

3.7 INTRO TIL TEKNIKFAG B – BYGGERI OG ENERGI 
Faget beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter inden for bygge- og 
anlægsområdet og forudsætningerne herfor. Faget omfatter samspillet mellem teknik, viden, 
organisation og produkt, med fokus på at teknisk og naturvidenskabelig viden integreres i 
produktudvikling og fremstillingsproces og kombineres med praktisk arbejde i værksteder og 
laboratorier. 

Faget omhandler konstruktion, materialer, produktionsprocesser, anlæg, installationer, 
forsyning, administration og organisation. I faget indgår procesforløb og produktfremstilling 
på et niveau, der afspejler erhvervsmæssig professionalisme inden for bygge- og 
anlægsområdet. I teknikfaget sikres samspil med andre fag, såvel fagene på gymnasialt niveau 
som fag fra erhvervsuddannelsen. Store dele af teknikfaget gennemføres som projektbaseret 
undervisning i samspil mellem teori og praktisk arbejde i værksteder og laboratorier. Faget 
sikrer faglig fordybelse, selvstændigt arbejde refleksion og kendskab til projektbaserede 
metoder. Projektforløbene indebærer, at eux-forløbets enkelte fag anvendes i en sammenhæng, 
der kombinerer forskellig faglig viden på relevant måde. 
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Teknikfaget bidrager til eux-forløbets overordnede formål ved, at du styrker dine formelle og 
reelle forudsætninger for at gennemføre videregående uddannelser især inden for det tekniske 
og naturvidenskabelige område. 

Teknikfaget udvikler evnen til at forholde sig analytisk, reflekterende og innovativt til tekniske 
udformninger og løsninger i omverdenen og til anvendt videnskabelig viden. 

Inden for teknikfagets faglige områder er formålet, at du får indsigt i at planlægge, beskrive og 
gennemføre selvstændige projektforløb og konkrete projekter. 

Endvidere er formålet, at du udvikler dine evner til at søge, bearbejde og formidle relevante 
informationer, til at fordybe sig i en konkret fagspecifik problemstilling og til at kombinere 
teori og praktisk arbejde. Du skal kunne inddrage og anvende elementer fra andre fag i 
projekter, der samtidig understøtter de øvrige fag i uddannelsen. 

Endelig skal teknikfaget bidrage til, at du opnår viden og erfaring i projektbaserede metoder, 
herunder selvstændigt arbejde både individuelt og i samarbejde med andre. 

Eksamensprojektet udarbejdes individuelt i teknikfag B, byggeri og energi og en 
uddannelsesspecifik del af erhvervsuddannelsen. Du kan desuden vælge at inddrage yderligere 
et fag og projektet kan tilrettelægges så det er den del af erhvervsuddannelsens afsluttende 
svendeprøve. 

Tillæg til Lokal Undervisningsplan for Teknikfag B  
Materialeform 

Uge 2-7 

Stedsform 

Uge 8-14 

Gl. Holtegaard 

Uge 15 - 20 

Eksamensprojekt 

Uge 20 - 22 

 

Hvad er Teknikfag B: 

Et fag der forener din tømrerfaglighed med den akademiske disciplin. Det er her du viser, at du på 

nuværende tidspunkt er en professionel håndværkere, der er i stand til at anvende/mestre videns 

indhentning, analyse, metoder, værktøjer og modeller fra andre akademiske fag i løsningen af en 

byggeopgave – at du er i stand til at formidle den viden i et korrekt og forståeligt sprog. At det er 

naturligt for dig at anvende fagbegreber på tværs af det praksisnære og det akademiske. At du er i 

stand til at arbejde selvstændigt med en opgave og løse den fuldstændigt med alt det dit fag kræver af 

myndighedsgodkendelser, korrekt tegningsmateriale, mindre beregninger, viden om 

materialeforbrug, energi og isoleringskrav samt viden om bæredygtighed i byggeprocessen mm. 

Kompleksitet og progression øges igennem projektforløbene. 

 

Mål: 

Undervisningen i Teknikfag er planlagt som nogle meget selvstændige forløb, hvor du skal vise, 

at du har opnået viden inden for det tømrerfaglige og de akademiske fag, som gør dig i stand 

til at løse komplekse opgaver på et professionelt og fagrelevant niveau. 

 

Dette semesters forløb er planlagt som gruppearbejde, hvor hver gruppe agere professionelt 

fagteam. I skal fordele jer i en rollebesætning som arkitekt, konstruktør, ingeniør og 

projektleder. I skal benytte proces- og planlægningsværktøjer i forhold til tidsplanlægning 

rollefordeling og arbejdsopgaver i teamet. 
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Opgave 1 ”Materialeform”  

I skal udarbejde et rumforløb som iscenesætter materialerne træ, tegl og beton. Der er 3 rum. 

Teknik Værksted 

Dette forløb handler om byggeteknik, 

konstruktioner, materialer, komposition og 

projektering ved hjælp af digital tegning.  

Vi udforsker de forskellige muligheder og 

principper ved at anvende forskellige typer 

materialer.  

I skal desuden forholde jer til brandsikring, 

og isolering. Der vil være oplæg, indlæg, 

mm. 

Indgår ikke opgaven 

I skal arbejde i grupper.  

Afleveringsformen er en mundtlig præsentation samt en skriftlig rapport og en arkitekturmodel i 

mål 1:50 

Opgave 2 ”Stedsform”. 

Opgaven tager afsæt i stedspecifik arkitektur. I skal selv vælge lokalitet og selvstændig beskrive 

hele opgaven. Der er 5 temaer, som i kan vælge imellem. Opgaven skal indeholde samtlige 

punkter, der indgår i et færdigt byggemodent forslag til en given kunde. 

 

Teknik Værksted 

I denne opgave skal vi arbejde med byggeri 

på specifikke steder og diskutere, hvordan 

arkitekturen og energiløsningerne tilpasses 

forudsætningerne. Vi vil også se på, hvad 

forskellige funktioner giver af krav til 

projektet og dets planlægning, bl.a. ved at 

studere, hvordan andre har gennemført 

tilsvarende projekter. I får en byggeleder i 

skal forholde jer til og holde møder med 

undervejs i forløbet. 

I projektet skal i forholde jer til 2 valgtemaer: 

Konstruktion eller byggekomponenter, som 

skal beskrives i projektet. 

Der vil være relevante oplæg og foredrag for 

opgaven. 

 

Kan indgå opgaven 

I skal arbejde i grupper.  

Afleveringsformen er en mundtlig præsentation samt en fuldstændig prospektmappe med alt 

relevant beskrivelse, tegningsmateriale, budget, materialebeskrivelse og dokumentation. 

 

 

Opgave 3 ”Gl. Holtegaard – et sceneri” – en arkitektkonkurrence. 

Opgaven tager afsæt i konkurrencematerialet udskrevet af Arkitektforeningen i samarbejde med 

Gl. Holtegaard i 2017. I skal udvikle/tegne et sceneri til barokhaven. Konkurrencen er en del af 

en 3-delt konkurrence og dette er den sidste del. Der indgår besøg på museet. 
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Teknik Værksted 

Opgaven har et kunstnerisk sigte. I skal 

forholde jer til det historiske med en nutidig 

løsning. I skal således forholde jer til 

barokken som stilperiode. Opgaven har et 

bæredygtigt afsæt. I skal forholde jer til 

konstruktion, materialer, budget og 

vedligeholdelse.  

Der må gerne trækkes på andre fag. 

Kan indgå i opgaven 

I skal arbejde i grupper.  

Det afleverede materiale skal overholde kravene som er fremsat i konkurrencematerialet. I skal 

skrive en mindre skriftlig rapport samt aflevere en arkitekturmodel i mål 1:20. I skal lave en 

mundtlig præsentation. 

 

Eksamensprojektet. – en blanding af det tømrerfaglige og teknikfaget. 

I skal på baggrund af et valg mellem 2 temaer skrive en synopsis. På baggrund af den laver i en 

mundtlig præsentation som I skal til eksamen i. I har 2 uger til at arbejde ud fra jeres synopsis. 

Den skrives i begyndelsen af maj mens i først arbejder med eksamensprojektet, når i har afleveret 

opgave 3. 

Teknik Værksted 

Det valgte tema skal behandles ud fra en 

fagfaglig vinkling men i skal have elementer 

fra teknikfaget med. Det kan være metoder, 

fokus på bæredygtighed, LCA, viden om 

brand, isolering, varmeberegning mm. 

Kan indgå i opgaven 

Andre fag kan også indgå  

I arbejder individuelt.  

I kan aflevere som powerpoint. I kan have modeller og forsøg med afhængig af hvad der passer 

jer og hvordan i planlægger jeres fremlæggelse. 

 

Undervisningsform: 

Der er lagt stor vægt på selvstændighed i projektforløbene. Jeg fungerer primært som vejleder og 

coach undervejs. I skal spørge relevante eksperter til råds omkring specifikke tømrerfaglige 

udfordringer i forhold til eks. tegningsmateriale, beregninger mm. Jeg vil indkalde alle grupper 

undervejs til statusmøder omkring projekterne. 

Desuden vil jeg bistå med oplæg, inspiration og foredrag undervejs samt repeterer værktøjer fra 

designfaget omkring ide og produktudvikling, målgruppeforståelse, researchteknik mm. 

Vi får besøg af eksperter inden for forskellige fagområder, som har relevans for opgaven. Vi vil 

besøge udstillinger mm. 

 

Evaluering og bedømmelse: 

I bliver i bedømt på 7-skalaen i det skriftlige arbejde. Den mundtlige præsentation i opgave 3 bliver 

også bedømt på 7-skalaen ligeledes for eksamensprojektet. Her er der ekstern censor. 
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3.8 BILAG 1 – RAMMER FOR SKRIFTLIGHED 
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3.9 BILAG 2 – SEMESTERKALENDER HOVEDFORLØB 2018 

 
 

4 EKSEMPLER PÅ UNDERVISNINGSBESKRIVELSER 

4.1 UVB FOR KEMI C 
 

 

Termin Efteråret 2016 

Institution NEXT – Uddanneles København   

Uddannelse EUX 

Fag og niveau KEMI C  

Lærere Morten Hansen 

Hold  

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

18/19Samlet kalender for hovedforløb 

On 1

To 2

Fr 3

Lø 4

Sø 5

Ma 6 32
Ti 7

On 8

To 9

Fr 10

Lø 11

Sø 12

Ma 13 33H3 opstart

Ti 14

On 15

To 16

Fr 17

Lø 18

Sø 19

Ma 20 34
Ti 21

On 22

To 23

Fr 24

Lø 25

Sø 26

Ma 27 35
Ti 28

On 29 H1 opstart
H1 Præsentation af valgfag

To 30

Fr 31 NEXT fredagsbar

August

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 36
Ti 4

On 5

To 6

Fr 7

Lø 8

Sø 9

Ma 10 37
Ti 11

On 12 H1 Afleveringsfrist for valgfagssedler

To 13

Fr 14

Lø 15

Sø 16

Ma 17 38
Ti 18

On 19

To 20 Idrætsdag - Hareskoven

Fr 21

Lø 22

Sø 23

Ma 24 39H3 Aflevering af indledende opgave

Ti 25

On 26

To 27

Fr 28 Introfest

Lø 29

Sø 30

September

20 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ma 1 40H3 SSO skriveuge start

Ti 2

On 3

To 4

Fr 5

Lø 6

Sø 7

Ma 8 41H3 SSO skriveuge slut

Ti 9 H3 skriftlig terminsprøve Dansk A

On 10 Mesterbesøg

To 11

Fr 12 H3 mundtlig terminsprøve Dansk A
H1 Fugekursus

Lø 13

Sø 14 H1 Afsted til Budapest

Ma 15 42
Ti 16

On 17

To 18 H1 hjem fra Budapest

Fr 19 Foredrag v. Kenneth Asbjørn

Lø 20

Sø 21

Ma 22 43
Ti 23 Standpunktskarakterer

On 24 H1 niveleringskursus

To 25

Fr 26 H1 niveleringskursus

Lø 27

Sø 28

Ma 29 44
Ti 30

On 31 Foredrag  - Plus på kontoen

Oktober

23 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

To 1

Fr 2 EUX fredagsbar

Lø 3

Sø 4

Ma 5 45
Ti 6 H2 Udlevering af Mat B projekt

On 7

To 8

Fr 9

Lø 10

Sø 11

Ma 12 46
Ti 13

On 14

To 15 H1 udlevering af teknologiprojekt

Fr 16

Lø 17

Sø 18

Ma 19 47
Ti 20

On 21

To 22 Årskarakterer

Fr 23 Eksamensdatoer offentliggøres del 1
H2 afl. mat B projekt

Lø 24

Sø 25

Ma 26 48
Ti 27

On 28

To 29

Fr 30

November

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage

Lø 1

Sø 2

Ma 3 49H2 Mundtlig terminsprøve ENG B

Ti 4

On 5

To 6

Fr 7 Offentliggørelse af eksamensdatoer del 2
H2 Skriftlig terminsprøve ENG

Lø 8

Sø 9

Ma 10 50
Ti 11

On 12

To 13

Fr 14 Julefest
H1. Afl teknologiprojekt

Lø 15

Sø 16

Ma 17 51
Ti 18

On 19

To 20

Fr 21 Juleafslutning

Lø 22

Sø 23

Ma 24 52
Ti 25 Juledag

On 26 2. juledag

To 27

Fr 28

Lø 29

Sø 30

Ma 31 1

December

19 arbejdsdage ekskl. 5 lørdage

Ti 1 Nytårsdag

On 2 H2 Mundtlig terminsprøve ENG B

To 3

Fr 4 H1 Mesterbesøg

Lø 5

Sø 6

Ma 7 2
Ti 8

On 9

To 10

Fr 11 H1 og H3 afslutning

Lø 12

Sø 13

Ma 14 3
Ti 15

On 16

To 17

Fr 18

Lø 19

Sø 20

Ma 21 4
Ti 22

On 23

To 24

Fr 25

Lø 26

Sø 27

Ma 28 5
Ti 29

On 30

To 31

Januar

22 arbejdsdage ekskl. 4 lørdage
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Titel 1 
Hvor meget skal jeg bruge? 

Titel 2 
Når naturen sættes i system 

Titel 3 
Hvem holder sammen? 

Titel 4 
Salt på bordet 

Titel 5 
Når ”modsætninger” mødes 

Titel 6 
Fra planter til olie 

Bog Kemi, EUX, C fra Online.Praxis.dk 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  
 

Titel 1 Hvor meget skal jeg bruge? 

Indhold Reaktionsskema 

Mængdeberegning 

Molær koncentration 

Densitet og andre koncentrationsbegreber 

 

Omfang 

 

5 moduler á 3 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Forståelse for hvad kemi er; da eleverne ikke har haft kemi før skal dette første 

forløb hjælpe dem til forståelse af hvad kemi er og hvilket sprog der bruges her. 

 

Eleven skulle kunne:  

- Kunne afstemme simple reaktionens ligninger 

- Kunne lave mængde beregninger samt kende begreberne inden for dette 

- Vide hvad en opløsning er; 

o Molærkoncentration 

o Fortynding 

- Have kendskab til densitet og her under andre former for koncentration, 

samt kende forskellen på disse, evt. kunne beregne mellem disse former 

 

 

 

Opgaveregning og individuel 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Klasseundervisning og opgaveregning og gruppe arbejde 
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Titel 2 Når naturen sættes i system 

Indhold Atomets opbygning 

Det periodiske system 

Stoffernes tilstandsform 

Omfang 

 

4 moduler á 3 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Introduktion af laboratorium samt sikkerhed i dette. God praksis i et LAB, dette 

betyder at eleverne skal lave deres første forsøg og på denne måde kunne 

arbejde sikkert og effektivt i LAB 

 

Eleven skulle kunne:  

- Vide hvordan opfattelsen af atomers opbygning har udviklet sig 

igennem historien 

- Kende og beskrive Bohrs atommodel 

- Kende den ”moderne” atommodel 

- Have hørt om atomems opbygning forhold til orbitale kemi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overhøring, forsøg med tilhørende rapport, individuel skriftlig prøve. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang, 

og opgaveløsning individuelt og i grupper. 

 

 

Opgaver: 1 stk.     Elevtid: 5 timer. 
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Titel 3 Hvem holder sammen? 

Indhold Introduktion til molekyler 

Polære og upolære stoffer 

 

Omfang 

 

 4 moduler á 3 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Eleven skulle kunne:  

- Vide hvordan et molekyle er opbygget 

- Kunne navngive molekyle  

- Kunne ”bygge” molekyler 

- Kunne se forskel på polære og upolære molekyler 

- Kunne forklare hvad der gør molekyler polære 

- Forklare hvilke egenskaber som polære molekyler har (f.eks. vand) 

 

 

 

 

Mundtlig fremlæggelse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang 

og opgaveløsning individuelt, gruppe arbejde 
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Titel 4 Salt på bordet 

Indhold Ionforbindelser 

Fældningsreaktion 

Introduktion til redoxreaktion 

Metallernes spændingsrække 

Metalbinding 

 

Omfang 

 

4 moduler á 3 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

At kunne lave forsøgsjournal (Både delen før og efter forsøget) 

 

Eleverne skal kunne:  

- Kunne navngive salte 

- Vide hvad sammensatte ioner er 

- Kunne begrunde og vide hvad den fældnings reaktion er 

- Kunne argumentere for saltes opløselighed og herunder 

fældningstabelen 

- Have kendskab til og kunne afstemme redoxreaktioner 

- Kunne bruge spændingsrækken 

 

Skriftlig prøve 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang 

og opgaveløsning individuelt, forsøg 
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Titel 5 Når ”modsætninger” mødes 

Indhold Hvad er en syre og en base 

Reaktioner kan gå begge veje 

pH-begrebet 

Syre/base titrering 

Puffersystem 

 

Omfang 

 

4 moduler á 3 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Der sættes her fokus på at kunne dokumenter set arbejde. På denne måde skal 

eleverne kunne lave en journal før de går i LAB og efter forsøget ud fra denne 

kunne lave en rapport. Der vil blive fokusret på at rapporten er lavet ”simple” 

men fyldest gørende. 

 

Eleverne skal kunne:  

- Vide og kunne forklare hvad et syre/base-par er 

- Kunne forklare hvad en flerhydron syre er 

- Vide hvad amfolytter er 

- Kunne begrunde hvorfor reaktioner kan gå begge veje 

- Kunne forklare og anvende pH-værdier 

- Kunne beregne, forklare samt udfører syre/base-titrering 

- Kunne augmentere for hvad en puffer opløsning er 

 

 

 

Overhøring, rapport efter udført forsøg 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang, 

og opgaveløsning individuelt. 

 

 

 

Opgavesæt: 1stk.     Elevtid: 5 timer. 
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Titel 6 Fra planter til olie 

Indhold Introduktion til organisk kemi 

Alkaner 

Alkener 

Polymerisation 

Alkyner og cykliske forbindelser 

Alkoholer 

 

Omfang 

 

4 moduler á 3 timer 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Kunne mundtligt fremlægge et emne og et forsøg. Dette vil umildbart give 

eleverne større mulighed for at gå til eksamen. Samtidig får eleverne mulighed 

for at selv at tænke sig til et forsøg de vil lave. Dog vil forsøget blevet 

gennemset/rettet til af underviseren (morh) 

 

 

Eleverne skal kunne:  

- Vide hvad der definere organiske forbindelser  

- Navngive organiske forbindelser  

- Have kendskab til forskellige organiske forbindelsers egenskaber 

- Fremstilling af forskellige organiske forbindelser 

- Kendskab til isomeri 

- Kunne skrive/tegne forskellige organiske forbindelser 

 

Overhøring, individuel skriftlig prøve. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang, 

og opgaveløsning individuelt og i grupper, forsøg. 

 

 

 

 

 

4.2 UVB MATEMATIK B 

 
 

Termin Efteråret 2016 

Institution NEXT – Uddannelse København  

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik B  

Lærere Morten Hansen 
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Hold  

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 
Fra grundforløbet til hovedforløb 

Titel 2 
Lad pilen vise dig vejen 

Titel 3 
Statistik 

Titel 4 
Analyse af en figur? 

Titel 5 
Funktioner kan være en rutsjebanetur   

Titel 6 
Hvor hurtigt går det? 

Titel 7 
Alt stammer vel fra et sted! 

Bog Matematik, EUX teknisk, B fra Online.Praxis.dk 

 

 

 

 

4.3 UVB FOR MATEMATIK A 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  
 

Titel 1 Fra grundforløbet til hovedforløb 

Indhold Her laves en test af elevernes viden fra Mat C 

- Her efter vælges emner som skal gennemgås hurtigt så det er sikret at 

alle elever kan det samme fra start 

 

Omfang 

 

14 moduller á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Eleverne skal:  

- Eleven kan efter dette forløb være klar til at have matematik B 

- Eleven har en forståelse af hvad man bør kunne for at klare Mat B 

- Kunne formidle et emne fra matematik C 

 

 

 

 

Opgaveregning og individuel, skriftlig prøve, mundtlig fremlæggelse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Klasseundervisning og opgaveregning og gruppe arbejde 

 

 

Opgavesæt. 1 stk.        Elevtid 4 timer 
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Titel 2 Lad pilen vise dig vejen 

Indhold Vektorbegrebet 

Forstørrelse og formindskelse af vektorer 

Skalarprodukt 

Vigtige vektorer 

Trekantens areal og tyngdepunkt 

Komposant 

Projektion 

Afstand fra punkt til linje 

 

Omfang 

 

30 moduller á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Notat teknik; dette gøres for at eleverne har notater de kan bruge når de 

kommer ind på 2. H og skal forsætte Mat B 

Kunne overføre fra et fra til et andet (Her kunne bruge siden viden fra 

matematik i fysik B) 

 

Eleverne skal kunne:  

- Kunne forklare hvad en vektor er og redegøre for størrelse og retning af 

denne, samt indtegne dette i et koordinatsystem 

- Kunne lægge vektorer sammen smat formindske og forstørre disse  

- Kunne bestemme skalarproduktet for to vektorer 

- Have kendskab til en række vektorer; herunder kunne bruge disse andre 

steder i deres uddannelse 

- Kunne bestemme arealet mellem to vektorer; herunder kunne bruge 

determinanten 

- Have kendskab til begrebet komposanter 

- Kunne projicere en vektor på en linje eller en anden vektor 

- Kunne bestemme afstanden fra et punkt til en bestemt linje 

 

 

 

 

Overhøring, opgaver med aflevering, individuel skriftlig prøve. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang, 

og opgaveløsning individuelt og i grupper. 

 

 

Elevtid: 12 timer. 
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Titel 3 Statistik og sandsynlighedsregning 

Indhold Her skal eleverne undervises i statistik: 

- Ikke grupperede observationer 

- Grupperede observationer 

 

Omfang 

 

10 moduller á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Eleverne skal:  

- Have en forståelse for statistik 

- Kunne lave statstik på egne resultater 

- Kunne stille opgaver som giver mulighed for statistisk arbejde  

 

 

 

 

Opgaveregning og individuel, skriftlig prøve, mundtlig fremlæggelse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Klasseundervisning og opgaveregning og gruppe arbejde 

 

 

Opgavesæt. 1 stk.        Elevtid 4 timer 
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Titel 4 Analyse af en figur? 

Indhold Afstandsformelen 

Et linjestykkes midtpunkt 

Areal af geometriske figurer i et koordinatsystem 

Vinkel mellem to linjer, samt linjens egenskaber 

Cirklen i et koordinatsystem 

 

Omfang 

 

 30 moduller á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Mundtlig formidling af det man har lært: 

- Fremlæggelse af emner, beregninger 

- Kunne strukturer en fremlæggelse 

Gruppe arbejde 

- Hvordan man bedst muligt komme frem til et godt stykke arbejde i 

grupper 

- Sørge for at alle i gruppen når de opstillede mål 

 

Eleverne skal kunne:  

- Bestemme afstanden mellem to punkter i koordinatsystem 

- Vide hvad et midtlinjestykke er samt finde dette 

- Kunne bestemme arealet af geometriske figurer i et koordinatsystem 

- Kunne bestemme vinklen mellem to linjer 

- Kunne se forholdet mellem to linjer og se hvordan disse ligger forhold 

til hinanden, her under blot ved at se på forskriften 

- Kunne bestemme afstanden mellem et punkt og en linje 

- Kunne redegøre for cirklens ligning samt anvende denne  

 

 

Opgaveregning, mundtlig fremlæggelse i grupper (med spørgsmål til andre 

emner end dem man har fremlagt, så man ser om man kan alt hvad gruppen har 

arbejdet med) 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang 

og opgaveløsning individuelt, gruppe arbejde 

 

 

Elevtid: 17 timer. 
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Titel 5 Funktioner kan være en rutsjebanetur   

Indhold Regneforskrift og definitionsmængde 

Monotoniforhold, maksimum og minimum 

Potensfunktion 

Uligheder for højere grads funktioner 

Stykkevise, sammensatte og omvendte funktioner 

Andre polynomier 

Grafisk ligningsløsning 

 

Omfang 

 

30 moduller á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Den skriftlige matematiske opgave 

- Kunne beskrive skriftlig 

- Kunne lave en godt opstillet opgave 

 

Eleverne skal kunne:  

- Kunne bestemme definitionsmængden samt regneforskrifter for 

funktioner 

- Kunne finde og forstå; monotoniforhold, maksimum og minimum, her 

under kunne anvende dette på reelle funktioner 

- Kunne bestemme samt analysere potensfunktioner 

- Kunne forholde sig til stykkevise, sammensatte og omvendte funktioner 

- Have forståelse af at der findes højere gradspolynomier  

- Kunne løse funktioner grafisk både ved hjælp af IT og i hånden 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang 

og opgaveløsning individuelt, gruppe arbejde 

 

Elevtid: 17 timer. 
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Titel 6 Hvor hurtigt går det? 

Indhold Definition af differentialkvotienten 

Kontinuitet og differentiabilitet 

Regneregler for differentiering 

Differentialregning for sammensatte funktioner 

Bestemme af differentialkvotienten for højere gradsfunktioner 

Funktionsanalyse 

Maksimering og minimering 

 

Omfang 

 

30 moduller á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Bruge et matematisksprog, på denne måde skal eleven kunne bruge de rigtige 

begreber. Dette fokus skal munde ud i at eleven har forståelse af forskellen på 

dagligdags sprog og matematisk sprog 

 

 

Eleverne skal kunne:  

- Beskrive og begynde reglerne for differentiering 

o Her under kunne skrive og bestemme om en funktion er kontinuer 

og differentiable 

- Kende og kunne anvende rengereglerne for differentiering 

- Kunne bestemme maksimum, minimum og monotoniforhold ved hjælp 

af differentiering 

- Kunne bestemme differentialkvotienten for højere ordens polynomier 

- Anvende differentiering til at analysere funktioner 

- Kunne bruge differentialregning til at maksimere eller minimere et 

forhold, f.eks. indtjening ved et stykke tømmermæssig arbejde  

 

Overhøring, opgaver med aflevering, individuel skriftlig prøve. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang, 

og opgaveløsning individuelt. 

 

 

Elevtid: 17 timer. 
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Titel 7 Alt stammer vel fra et sted! 

Indhold 

 

Stamfunktion 

Ubestemt integral 

Regneregler for integraler 

Det bestemt integral 

Arealberegning under en funktion 

Arealberegninger med flere funktioner 

 

Omfang 

 

30 moduler á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Dem som skal afslutte MAT B at de er klar til eksamen 

Dem der skal have MAT A skal introduceres til MAPLE så der er klar til at 

kunne bruge dette på MAT A 

 

Eleverne skal kunne:  

- Forståelse af hvad en stamfunktion er 

- Definere det ubestemte integral 

- Kende og kunne bruge regnereglerne for integralregning 

- Kunne bruge integralregning til bestemmelse af bestemt integral, samt 

have forståelse af bestemt integral 

- Kunne bestemme arealet under funktioner 

 

Overhøring, opgaver med aflevering, individuel skriftlig prøve. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang, 

og opgaveløsning individuelt og i grupper. 

 

 

Elevtid: 17 timer. 
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Titel 8 Afsluttende projekt 

Indhold Afsluttende projekt  

Omfang 

 

16 moduller á 45 minutter 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

Verifikation 

af 

målopfyldelse 

Afsluttende projekt 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

Selvstændigt arbejde 

 

Afsluttende projekt: 1 stk.     Elevtid: 10 timer. 

 

 

4.4 UVB FYSIK B 
 

 

Termin 2015-2016 

Institution NEXT Uddannelse København – EUX 

Uddannelse EUX – byggeriernes træfag 

Fag og niveau Fysik Niveau B 

Lærer(e) Heidi Puk Hermann 

Hold Tømrer 1. hovedforløb 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Termodynamik og stirlingmotor  

Titel 2 Introduktion/ Tryk og opdrift 

Titel 3 Isolering og energi 

Titel 4 Bølger og optiske brydningsfænomener 
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Titel 5 Kinematik og dynamik 

Titel 6 Kræfter i spærkonstruktioner 

Titel 7 Selvstændigt projekt 

Titel 8 Energiproduktion og elektricitet (tværfagligt forløb med engelsk) 
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Titel 1 

 
Termodynamik og stirlingmotor 

Indhold ORBIT B htx Kapitel 4 s. 70-78 og 84-89 

 

Omfang 

 

10 (8) moduler á 1,5 timer + 5 elevtimer 

Særlige fokuspunkter Eleverne skal kunne: 

 Forklare komponenterne i idealgasloven og hvor den stammer 

fra 

 Kende til hvordan man udregner densiteten af en gas og have 

regnet opgaver i dette 

 Have arbejdet med termodynamikkens første hovedsætning, 

herunder stempelarbejde 

 Have bygget en stirlingmotor (ud af genbrugsmaterialer) for 

eksempel ud fra en af opskrifterne på 

http://www.scraptopower.co.uk/  

 Selv have fundet relevant information om Stirlingmotoren i 

forbindelse med deres indledende research om emnet og en 

præsentation som er afholdt for klassen. 

 Have lavet en film, hvori de forklare deres motor, herunder de 

forskellige dele og om den virker eller ej. Hvis den ikke virker, 

skal de forklare hvorfor. 

 Have skrevet en arbejdsbeskrivelse (inklusiv 

billeddokumentation) til deres motor. Denne skal være skrevet 

så en anden ville kunne bygge motoren. Der skal være fokus på 

kritiske elementer i processen. 

 

Særligt fokuspunkt i projektforløbet var at kunne formidle information 

man selv har fundet og at kunne formidle fremgangsmåde i en 

byggeproces; I dette tilfælde at bygge en motor. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/praktisk 

projekt/rapportskrivning/mundtlig fremlæggelse 

 

Retur 

  

http://www.scraptopower.co.uk/
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Titel 2 

 
Introduktion/ Tryk og opdrift (tværfagligt forløb med EUD) 

Indhold Studieteknik i fysik 

ORBIT B htx kapitel 1 s. 7-29 

ORBIT B htx kapitel 3 s. 57-68 

 

Omfang 

 

10 moduler á 1,5 timer + 4 elevtimer 

 

Særlige fokuspunkter Eleven skal: 

 Kende til begreberne 10-talspotenser og præfiks og kunne 

benytte disse 

 Kende enhederne for kraft, densitet og tryk; både navn, symbol 

og SI-enhed 

 Kende tyngdeaccelerationen i Danmark og kunne beregne 

tyngdekraften på et givent objekt, hvis massen er kendt 

 Tyngdeaccelerationen er blevet eftervist ved hjælp af forsøg 

 Vide hvad densitet er og kunne beregne denne ud fra en masse 

og et volumen 

 Densiteten af forskellige materialer, der indgår i elevens 

dagligdag, er blevet undersøgt 

 Vide at tryk er kraft per areal 

 Have lavet forsøg med en vandraket og regnet på, hvilken 

betydning væskens mængde og densitet har på rakettens 

opdrift. Her indgår træning i brug af Excel til dataanalyser og 

Maple til at visualisere og løse ligninger. 

 Have arbejdet med tryk af væskesøjler, og hvordan dette kan/ 

har været anvendt til nivellering 

 Have undersøgt, hvordan tryk indgår i deres håndværksfag. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning /skriftligt arbejde/forsøg/ 
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Titel 3 

 
Isolering og energi (tværfagligt forløb med Teknologi og EUD) 

Indhold ORBIT B htx kapitel 2 s. 35 – 48  

Egne noter vedrørende varmeisolering 

Isover energiberegner; 

http://www.isover.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/isover+energiberegne

r  

 

Omfang 

 

7 moduler á 1,5 timer + 4 elevtimer 

 

Særlige fokuspunkter Termisk energi: 

 Definitionen af energi inklusiv enheder 

 Effekt 

 Termisk energi, herunder også specifik varmekapacitet 

 Energibevarelse i et lukket system 

Varmeisolering: 

 Typer af varmeoverføring 

 Varmeledningsevnen (λ-værdien) 

 Isolansen (R-værdien) 

 Transmissionskoefficienten (U-værdien) 

Herudover har eleverne undersøgt sammenhængen mellem U-værdien 

for en konstruktion og λ-værdien, isoleringstykkelsen og afstanden 

mellem reklerne i konstruktionen. Dette er gjort teoretisk med Isover 

energiberegner. 

 

Forløbet afsluttedes med et projekt, hvor eleverne inddeltes i fire 

grupper og hver fik tildelt en isoleringstype. Alle grupperne byggede 

en isoleringskasse og undersøgte varmetabet og isoleringsevnen af 

deres konstruktion. Ud fra disse målinger udregnede U-værdi, isolans 

og λ-værdien for konstruktionen. Hver gruppe skulle derudover 

sammenligne deres isoleringstype med en af de andre der var blevet 

anvendt. 

Isoleringstyper anvendt: 

 Rockwool loftsplader 

 PUR skum 

 Flamingo 

 Glasuld (bats) 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ skriftligt arbejde/ forsøg/ rapportskrivning/ 

projektarbejde/ litteratursøgning 

 

 

 

http://www.isover.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/isover+energiberegner
http://www.isover.dk/v%C3%A6rkt%C3%B8jer/isover+energiberegner
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Titel 4 

 
Bølger og optiske brydningsfænomener 

Indhold ORBIT B htx kapitel 8 s. 175 – 197 

ORBIT B htx kapitel 9 s. 221 – 224 

  

Omfang 

 

9 moduler á 1,5 timer + 5 elevtimer 

Særlige 

fokuspunkter 

Forløbet omhandler bølger, optiske brydningsfænomener og lyd.  

 Bølgetyper og lysets hastighed 

 Lysets bølgemodel 

 Refleksion og brydning 

 Optik 

 Det elektromagnetiske spektrum 

Derudover er lavet en delopgave omhandlende optiske 

brydningsfænomener. Fokus i opgaven var på formidling af resultater og 

resultatbehandling, men formatet var valgfrit, dvs. de valgte selv om det var 

en skriftlig opgave eller en videoaflevering. Opgaven omhandlede et af 

følgende forsøg: 

1. Brydning af lys 

2. Refleksion af lys 

3. linseformlen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning /skriftligt arbejde/forsøg/rapportskrivning/ mundtlig 

fremlæggelse 
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Titel 5 

 
Kinematik og dynamik 

Indhold ORBIT B htx kapitel 10 s. 253 – 272  

ORBIT B htx kapitel 12 s. 293 – 295, 299 – 302 og 308 – 316  

 

Omfang 

 

6 moduler á 1,5 timer + 4 elevtimer 

Særlige fokuspunkter Forløbet har overvejende været deduktivt med gennemgang af 

teorierne. Eleverne har på grundforløbet både haft om mekanisk energi 

og bevægelse i 1 dimension, hvorfor der har været lagt vægt på 

bevægelse i to dimensioner og det også er dette de har lavet 

fysikrapport om. 

 

Mekanik: 

 Mekanisk energi, herunder beviset for potentiel energi og 

kinetisk energi 

 Arbejde; Herunder Newtons anden lov 

Kinematik: 

 Bevægelse i 1 dimension med konstant hastighed 

 Bevægelse i 1 dimension med konstant acceleration 

 Bevægelse i 1 dimension med starthastighed og startposition 

 Introduktion til vektorer og bevægelse i to dimensioner; 

kasteparablen 

 Forsøg og forsøgsrapport om kasteparablen 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning /skriftligt 

arbejde/forsøg/rapportskrivning/mundtlig fremlæggelse 
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Titel 6 

 
Kræfter i spærkonstruktioner 

Indhold ORBIT B htx kapitel 11 

 

Omfang 

 

6 moduler á 1,5 timer + 4 elevtimer 

Særlige fokuspunkter Forløbet har været et overvejende induktivt forløb med to projekter; Et 

om kræfter og et om tagkonstruktioner. Fokus har været på den 

kvalitative forståelse, hvorfor der ikke har været særlig meget fokus på 

læsning af regneopgaver. Til gengæld har der været meget fokus på 

brugen af visualisering og på selvstændigt at skulle undersøge 

forskellige spørgsmål. (forløbet har indgået i undervisers teopæd-opg., 

hvorfor der er blevet eksperimenteret for forskellige former for 

visualiseringer og projektarbejde). 

Hovedbegreber 

 Kræfter 

 Newtons love 

 Tyngdekraft 

 Normalkraft 

 Friktionskraft 

 Resulterende kraft 

 Anvendelsen af kræfter i elevernes erhvervsfag; Herunder 

kræfters fordeling i tagkonstruktioner. 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/ skriftligt arbejde/ forsøg/ mundtligt fremlæggelse/ 

projektarbejde 
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Titel 7 

 
Selvstændigt projekt 

Indhold Eleverne finder selv relevant litteratur til projektet. 

 

Omfang 

 

8 moduler á 1,5 timer + 10 elevtimer 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal arbejde på individuelle eksperimentelle projekter. Forsøgene 

må laves i grupper af op til tre elever, men rapporterne skal skrives 

selvstændigt. 

Herudover afleveres en poster (A3) og der gives en 10 min lang mundtlig 

fremlæggelse for klassen som træning inden den mundtlige eksamen. 

Emner: 

Tømrer -> Huse, fysikken bag designet og konstruktionen 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Skriftligt arbejde/planlægning og udførelse af 

forsøg/rapportskrivning/mundtlig fremlæggelse/litteratursøgning 
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Titel 8 

 
Energiproduktion og elektricitet (tværfagligt forløb med engelsk) 

Indhold ORBIT B htx kapitel 5 s. 97 – 118 

ORBIT B htx kapitel 7 s. 156 – 166  

 

Omfang 

 

9 moduler á 1,5 timer + 5 elevtimer 

Særlige 

fokuspunkter 

Det starter med et repetitionsforløb over, hvad eleverne burde have lært i 

fysik C på grundforløbet. Hertil et tillæg omkring vekselstrøm og 

energiproduktion. 

 

Teorien omkring strømstyrke, spændingsforskel, elektrisk modstand (Ohms 

lov), elektrisk effekt, serieforbindelser af komponenter, parallelforbindelse 

af komponenter, Joules lov og resistivitet er blevet gennemgået i et induktivt 

forløb, hvor eleverne selv skulle lave relevante forsøg og derefter fremlægge 

for resten af klassen. Præsentationerne er blevet samlet som elevernes fælles 

noter. 

 

Tværfagligt forløb med engelsk omhandlende solceller. Eleverne er i 

engelsk blevet præsenteret for forskellige typer af solceller og hvordan de 

virker. I fysik har vi arbejdet eksperimentelt med solceller, hvor eleverne i 

grupper har skulle karakterisere solcellernes effektivitet (en for en enkelt 

solcelle eller for to solceller i enten serie- eller parallelforbindelse) eller 

undersøge hvordan solcellers effektivitet afhænger af afstanden til lyskilden. 

Der er blevet lavet to opgaver; En videoaflevering af forsøget med 

tilhørende forklaring og en skriftlig aflevering af deres målinger med 

tilhørende beregninger og kommentarer. 

Projekterne blev fremlagt på engelsk ved en fælles fremlæggelse sammen 

med engelsk. 

 

Grundprincipperne bag vekselstrøm er blevet gennemgået, herunder også 

induktion. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Mundtligt fremlæggelse/ forsøg/ Klasseundervisning/ projektarbejde/  

 

 

 

4.5 UVB FOR DANSK A 
 

Termin August 2016 – Januar 2017 

Institution KTS, EUX, Nørrebro 

Uddannelse EUX 1.H 

Fag og niveau Dansk A – 90 lektioner 

Lærer Annasofie Lund Wædeled  

Hold 1H Nørrebro – 125T + 125S 

 

Oversigt over undervisningsforløb 
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  Lektioner 

Titel 1 Hjemstavnslitteratur, København som sted i litteraturen  25 

Titel 2 Kronik og argumentation 6 

Titel 3 I Danmark er jeg født + stilistik, 25 

Titel 4 Litteraturhistorien – elevernes oplæg aflevering som PP 4 

Titel 5 Selvfremstilling på sociale medier 18 

Titel 6 Saga, rap og køn 12 

Hvis tid:  Overvejelser til romanlæsning (evt uddrag)  

Jeg er en hær (2012)  

Lars Husum 

Læretid (2010)   

Peder Frederik Jensen 

Den danske borgerkrig 2018-24 (2013)  

Kaspar Colling Nielsen 

 

   

 

Oversigt over områder for kernestof 

   

 Skriftlig fremstilling   

 Sprog og kommunikation  

 Analyse og fortolkning  

 Medier og andre udtryksformer  

 

 

Titel 1 Hjemstavnslitteratur og København som sted i litteraturen 

Omfang 16 lektioner 

Indhold http://www.emu.dk/modul/htx-dansk-analyse-og-fortolkning-htx-elever 

Amagerfortællinger http://www.litteratursiden.dk/analyser/rifbjerg-klaus-

amagerdigte 

https://www.youtube.com/watch?v=2Gk_8DC5nUE (København og 

provins) 

Hvad er et ”sted” - https://www.youtube.com/watch?v=jKJ3p0uzVLs 

http://jan.thiemann.dk/menu/dansk9/Jens%20Vejmand.pdf 

Ikke-steder og transitsteder: https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=1156 

Forfatternes København: http://www.litteratursiden.dk/lister/forfatternes-

koebenhavn-1700 

Det folkelige gennembrud - https://dan-a-teknisk.praxis.dk/7804 

Martin Andersen Nexø - En lønningsdag.  

Jeppe Aakjær - Jens Vejmand.  

Amagerdigte (udvalgte)  Klaus Rifbjerg 

 

Enghave park. Amalie Laulund Trudsø.  

+ udvalgte digte Amalie Laulund Trudsø 

Gennem Byen en sidste gang. Dan Turell 

Ulige Numre - København 

Raske penge -  Bor her af 

Teori: Lefebvres triade + stedsteoretiker, Dan Ringgaard. 

https://www.youtube.com/watch?v=1lFvfiIV9B0 

http://www.emu.dk/modul/htx-dansk-analyse-og-fortolkning-htx-elever
http://www.litteratursiden.dk/analyser/rifbjerg-klaus-amagerdigte
http://www.litteratursiden.dk/analyser/rifbjerg-klaus-amagerdigte
https://www.youtube.com/watch?v=2Gk_8DC5nUE
https://www.youtube.com/watch?v=jKJ3p0uzVLs
http://jan.thiemann.dk/menu/dansk9/Jens%20Vejmand.pdf
https://litteraturenshuse.systime.dk/?id=1156
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/7804
https://www.youtube.com/watch?v=1lFvfiIV9B0
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Opgave: Analyse og fortolkning af ”Bræen” af Johannes V Jensen fra 

skriftlig dansk.  

Særlige 

fokuspunkter 

 

Mål 

 

 

 

 

 

 

Væsentlige 

arbejdsformer: 

Hvordan optræder stedet i litteraturen, og hvordan kan det stedsteorierne 

bruges som analyseredskab.  

Undervisningen skal bidrage til, at den studerende udvikler kompetencer i 

at: 

– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, 

fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster 

– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter 

og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår 

– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper 

og værker 

 

Powerpoint-præsentation ved læreren, gruppearbejde, elevspørgsmål og 

klassediskussion. 

 

Titel 2 Kronikken  

Omfang 4 lektioner 

Indhold http://www.emu.dk/sites/default/files/Skabelon%20til%20kronikken.pdf 

http://www.emu.dk/modul/htx-dansk-kronik-htx-elever 

https://www.youtube.com/watch?v=grBvpiXWgWI 

http://gymdansk.weebly.com/retoriske-virkemidler.html 

http://gymdansk.weebly.com/kronik.html 

http://gymdansk.weebly.com/argumenttyper.html 

De tre appelformer. https://dan-a-teknisk.praxis.dk/7654 

Et sted at høre til. Artikel i Politiken.  

Opgave: Eleverne skriver deres egen kronik med udgangspunkt i Stedet og 

hjemstavn og Et sted at høre til.  

Særlige 

fokuspunkter 

Mål 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentlige 

arbejdsformer: 

Kendskab til kronikken.  

Undervisningen skal bidrage til, at den studerende udvikler kompetencer i 

at:  

fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et 

klart og korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig 

fremstillingsform det er mest hensigtsmæssigt at anvende i en given 

kommunikationssituation 

give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug 

af sprog og virkemidler og formulere alternativer 

 

Powerpoint-præsentation ved læreren, uddeling af mappe, elevspørgsmål 

og klassediskussion. 

http://www.emu.dk/sites/default/files/Skabelon%20til%20kronikken.pdf
http://www.emu.dk/modul/htx-dansk-kronik-htx-elever
https://www.youtube.com/watch?v=grBvpiXWgWI
http://gymdansk.weebly.com/retoriske-virkemidler.html
http://gymdansk.weebly.com/kronik.html
http://gymdansk.weebly.com/argumenttyper.html
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/7654
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Titel 3 I Danmark er jeg født  

Omfang 12 timer 

Indhold Inger Støjberg – facebook:  Skriv selv et svar 

Abdel Aziz – facebook post: tattoos og hættetrøjer.  

Yahya Hassan – ord 

Uddrag: Hassan Preisler – Brun mands byrde.  

H.C Andersen – I Danmark er jeg født.  

Benny Andersen – mit liv som indvandre  

Leif Panduro  - uro i forstæderne.  

Lov om dansk indfødsret 

Blogindlæg - Om at integrere sko - http://zenia.dk/?p=1703 

En københavner søger Danmark, essay af Tom Kristensen: https://dan-a-

teknisk.praxis.dk/8246 

Jonathan Spang i Politiken, Tag nu stilling, Dansker! 

Suspekt – Danmark: https://www.youtube.com/watch?v=7uNMNS710fM 

Opgave1: Eleverne skriver diskussion og redegørelse 

Opgave2:  Eleverne skriver videre på rappen ”Danmark” ud fra artikler de 

selv har fundet og gennemgået med relevante problemstillinger.  

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Væsentlige 

arbejdsformer: 

Kultur i litteraturen. I forlængelse af stedets betydning for individet 

undersøger vi den danske kultur, som den diskuteres i moderne udtryk og 

på sociale medier.  

Mål: Undervisningen skal bidrage til, at den studerende udvikler 

kompetencer i at: 

– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og 

medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og 

receptionsvilkår 

– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper 

og værker 

Powerpoint-præsentation ved læreren, gruppearbejde, elevspørgsmål og 

klassediskussion. 

 

 

Titel 4 Litteraturhistorien 

Omfang 4 lektioner 

Indhold Eleverne præsenterer i mindre grupper en periode og giver et eksempel på 

en tekst fra denne periode. Dette laves med en PP-præsentation, hvor noter 

lægges ind, samt to teksteksempler, der perspektiveres til perioden.  

Litteraturhistorie https://dan-a-teknisk.praxis.dk/7662 

Jimmi Michelsen – sæt spor med litteraturhistorien (2015) 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Den danske litteraturhistorie kort fortalt (middelalderen, renæssancen, 

barokken, oplysningstiden, romantikken, det moderne gennembrud, 

modernitet, postmodernitet, efter år 2000) 

http://zenia.dk/?p=1703
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8246
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8246
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/7662
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Væsentlige 

arbejdsformer: 

Mål: Undervisningen skal bidrage til, at den studerende udvikler 

kompetencer i at: 

– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige 

teksttyper og værker 

Powerpoint-præsentation ved læreren, elevspørgsmål og klassediskussion. 

 

 

 

Titel 5 Selvfortællingen og selvfremstilling på de sociale medier + Performativ 

biografisme 

Omfang 16 lektioner 

Indhold Om likers og haters http://www.blogsbjerg.com/ -  

Postkort fra hjernerystelse 

Medier og identitet - https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8079 

Klumme. Hvem er smukkest i landet her? https://dan-a-

teknisk.praxis.dk/media/1770/ny_klumme-hvem-er-smukkest-i-landet-

her_crop-copy.pdf 

Den digitale litteratur: https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8080 

Mediesamfundet i dag: https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8078 

Udvalgte digte af Casper Eric fra 7/11 og Nike 

Udvalgt noveller fra Daniel Denzik – Grand danois 

Performativ biografisme og dobbeltkontrakt 

Uddrag fra Knud Romers ”Den som blinker er bange for døden” 

http://politiken.dk/kultur/boger/ECE243064/den-som-lyver-uden-at-blinke-

taler-sandt/ 

Poul Behrendt: den som lyver uden at blinke.  

Opgaver: Vælg én ud af 3:  

Analyse og fortolkning: Uddrag fra den som blinker er bange for døden.  

Redegørelse og diskussion af Den som blinker uden at lyve taler sandt.  

Kronik: https://www.information.dk/debat/2014/07/tag-sociale-medier-

mindre-hoejtideligt 

Evt ved lodtrækning, de studerende læser herefter de bedste besvarelser, 

eller retter i grupper.  

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

Væsentlige 

arbejdsformer: 

Sprogets eksperientielle funktion: Processer, participanter og 

cirkumstantialer  

Mål: Undervisningen skal bidrage til, at den studerende udvikler 

kompetencer i at: 

 

– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og 

medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og 

receptionsvilkår 

– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper 

og værker 

https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8079
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/media/1770/ny_klumme-hvem-er-smukkest-i-landet-her_crop-copy.pdf
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/media/1770/ny_klumme-hvem-er-smukkest-i-landet-her_crop-copy.pdf
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/media/1770/ny_klumme-hvem-er-smukkest-i-landet-her_crop-copy.pdf
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8080
https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8078
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE243064/den-som-lyver-uden-at-blinke-taler-sandt/
http://politiken.dk/kultur/boger/ECE243064/den-som-lyver-uden-at-blinke-taler-sandt/
https://www.information.dk/debat/2014/07/tag-sociale-medier-mindre-hoejtideligt
https://www.information.dk/debat/2014/07/tag-sociale-medier-mindre-hoejtideligt
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Powerpoint-præsentation ved læreren, uddeling af mappe, elevspørgsmål 

og klassediskussion. 

 

Titel 6 Saga, rap og køn.   

Omfang 12 timer 

Indhold Middelalderen på praxis: https://dan-a-teknisk.praxis.dk/7663 

Gisles Surssons saga (ca. 1200) (uddrag)  

https://da.wikipedia.org/wiki/Gisle_Surss%C3%B8ns_saga 

Pede B, Du tør ik  

Orgi-E og Jooks, Mand 2.0  

Suspekt, Søn af en pistol  

Herman Bang – Pernille 

Folkevise – Elverhøj  

Maskulinitet (som den blandt andet defineres hos Judith Butler) som 

læseredskab sat overfor den feministiske og kønskritiske læsning, som 

findes på praxis: https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8040 

https://www.information.dk/kultur/2008/01/overhovedet-kvinder 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

Væsentlige 

arbejdsformer: 

Mål: Undervisningen skal bidrage til, at den studerende udvikler 

kompetencer i at: 

anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, 

fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster 

– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter 

og sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår 

Powerpoint-præsentation ved læreren, , elevspørgsmål og klassediskussion. 

 

4.6 UVB FOR ENGELSK B 

 
 

Termin Januar (2017) – Maj(2017)  

Institution NEXT EUX Nørrebro 

Uddannelse EUX H1 

Fag og niveau Engelsk B 

Lærer Annasofie Lund Wædeled 

https://dan-a-teknisk.praxis.dk/8040
https://www.information.dk/kultur/2008/01/overhovedet-kvinder
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Hold  

Afsluttende prøve Prøveform b 

 

Oversigt over undervisningsforløb – 104 lektioner 

  Lektioner 

Title 1 Crime and investigation  

Title 2 After the dust has settled  

Title 3 That joke isn’t funny anymore  

Title 4 LDN  

Title 5 Congrats on the nobel prize   

Title 6 Are you scared yet?   

 

 

Title 1 Crime and investigation 

Omfang Uge 5-11 

Indhold Portrait of a serial killer:  

 Ted talk - Exploring the mind of a serial killer v. Jim Fallon 

 Uddrag: American psycho – at the Zoo 

 Five key traits of a serial killer. - 

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3169359/How-spot-

serial-killer-Criminologists-reveal-five-key-traits-common-

notorious-murderers.html 

 Podcast:http://www.crimeandinvestigation.co.uk/content/crime-

investigation-podcast 

 Uddrag: Sherlock Holmes: A study in scarlett. 

 BBC show, Sherlock: A study in pink 

 Artikel: http://www.bbc.com/culture/story/20160106-how-sherlock-

holmes-changed-the-world 

 

 FBI – Famous cases - https://www.fbi.gov/history/famous-cases 

 

 Game: Solving the murder: 

http://www.crimeandinvestigation.co.uk/shows/games/solve-the-

murder  

 

 Article: 12 scariest unsolved murders: 

http://www.craveonline.com/mandatory/1056046-12-of-the-

scariest-unsolved-murders 

 

 Teori: creating a narrative:  

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3169359/How-spot-serial-killer-Criminologists-reveal-five-key-traits-common-notorious-murderers.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3169359/How-spot-serial-killer-Criminologists-reveal-five-key-traits-common-notorious-murderers.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3169359/How-spot-serial-killer-Criminologists-reveal-five-key-traits-common-notorious-murderers.html
http://www.crimeandinvestigation.co.uk/content/crime-investigation-podcast
http://www.crimeandinvestigation.co.uk/content/crime-investigation-podcast
http://www.bbc.com/culture/story/20160106-how-sherlock-holmes-changed-the-world
http://www.bbc.com/culture/story/20160106-how-sherlock-holmes-changed-the-world
https://www.fbi.gov/history/famous-cases
http://www.crimeandinvestigation.co.uk/shows/games/solve-the-murder
http://www.crimeandinvestigation.co.uk/shows/games/solve-the-murder
http://www.craveonline.com/mandatory/1056046-12-of-the-scariest-unsolved-murders
http://www.craveonline.com/mandatory/1056046-12-of-the-scariest-unsolved-murders
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Narrator 

Intro  

Setting the scene 

Crime scene 

Killer 

Plot 

Ending.  

 

 Dexter season 1 episode 1.  

 Uddrag: Dexter, Darkly dreamin + spørgsmål.  

 

 

Grammatjek:  

datid 

Uregelmæssige verber 

Skriftlig opgave:  

Solving the crime – how I caught the murdere 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

Nøgleord og 

begreber 

 

Mål 

 

 

 

 

Væsentlige 

arbejdsformer: 

Vi sætter fra start med en synliggørelse af det kæmpe vokabular, de 

studerende allerede har, når det kommer til emnet, crime and investigation.  

Mission er at få øjnene op for, hvor meget vi allerede bruger engelsk, hvor 

meget vi kan, og hvad der skal til for at blive endnu bedre. Hvad forventes 

der desuden af en ESL-learner på B-niveau?  

Mål:  

At give eleverne indsigt i og overskueliggøre fagets omfang, målsætninger 

og kernestof for derigennem at øge elevernes kendskab til og 

ansvarsfølelse for det kommende forløb.  

 

 

Faglige mål og indhold, kernestof.  

 

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan: 

– forstå autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- og 
skriftsprog, litterært sprog og grundlæggende teknologisk og 
naturvidenskabelig terminologi 
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Præsentation af underviser efterfulgt af quiz, hvor de studerende benytter 

fremmedsproget i en diskussion til at opnår enighed, elevpræsentation. De 

studerende arbejder selvstændigt med deres egen målsætning.  

 

 

 

Title 2 After the dust has settled 

Omfang Uge 12 -  

Indhold  

WW2 – BBC:  

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwtwo/ww2_summary_01.shtml 

Band of brothers - HBO 

 CIA: listen to your enemy. - 

http://www.huffingtonpost.com/entry/amaryllis-fox-undercover-cia-

video_us_57600d31e4b0e4fe5143afc6 

 http://www.ted.com/talks/adam_driver_my_journey_from_marine_to_actor

)) 

 dulce est decorum est (poem) 

 Soldier (poem)  

Stories from veterans: 

http://www.humansofnewyork.com/post/148644853201/for-the-next-couple-

weeks-ill-be-partnering-with 

 http://www.ted.com/talks/jake_wood_a_new_mission_for_veterans_disaste

r_relief 

 

Særlige 

fokuspunkte

r 

Dette forløb er designet ud fra at de studerende opnår en indsigt i the ”after math”, 

når man taler krig og terrorisme. De møder disse aspekter i film og serier, men 

hvad sker der egentlig med mennesket, when the dust has settled.  

 

Mål:  

http://www.huffingtonpost.com/entry/amaryllis-fox-undercover-cia-video_us_57600d31e4b0e4fe5143afc6
http://www.huffingtonpost.com/entry/amaryllis-fox-undercover-cia-video_us_57600d31e4b0e4fe5143afc6
http://www.ted.com/talks/adam_driver_my_journey_from_marine_to_actor
http://www.ted.com/talks/adam_driver_my_journey_from_marine_to_actor
http://www.humansofnewyork.com/post/148644853201/for-the-next-couple-weeks-ill-be-partnering-with
http://www.humansofnewyork.com/post/148644853201/for-the-next-couple-weeks-ill-be-partnering-with
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Title 3 That joke isn’t funny anymore  

Omfang Uge  

Indhold  Making sense of humor: https://www.youtube.com/watch?v=FgzFwTG_-

wQ&list=PLSvucYzP5cPqMyGJDEme2joPMtNsQlBt_&index=5 

 Talking funny HBO: https://www.youtube.com/watch?v=OKY6BGcx37k 

 The difference between British and American humour – interview with Ricky 

Gervais: http://time.com/3720218/difference-between-american-british-

humour/ 

 http://www.craveonline.com/mandatory/1064080-the-100-funniest-tweets-of-

2015 

 John Moreall – the comic vision of life.  

 Atonomy of a New Yorker cartoon: 

https://www.youtube.com/watch?v=FKxaL8Iau8Q&list=PLSvucYzP5cPqMy

GJDEme2joPMtNsQlBt_&index=8 

 Article – these jokes belong in the stand up hall of fame.  

 The smiths – that joke isn’t funny anymore 

Særlige 

fokuspun

kter 

Vi tager med afsæt i et teoretisk perspektiv, et kig på humor – hvad kan det, hvordan 

ser det ud, hvad bruger vi det til.  

Hvordan kan vi f.eks oversætte jokes/ herunder også lyrik, så meningen bevares.  

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan: 

 

– anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og 
teknologiske forhold i sprogområdet til perspektivering af aktuelle forhold 

– anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til 
præsentation af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner og til 
erhvervelse og kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og den 
internationale verden 

 

Væsentlige 

arbejdsform

er 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde, fremlæggelse og individuel afleveringsopgave 

http://www.craveonline.com/mandatory/1064080-the-100-funniest-tweets-of-2015
http://www.craveonline.com/mandatory/1064080-the-100-funniest-tweets-of-2015
https://www.youtube.com/watch?v=FKxaL8Iau8Q&list=PLSvucYzP5cPqMyGJDEme2joPMtNsQlBt_&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=FKxaL8Iau8Q&list=PLSvucYzP5cPqMyGJDEme2joPMtNsQlBt_&index=8
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Mål 

 

 

 

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan: 

– redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, 
litterære, teknologiske og naturvidenskabelige emner 

– oversætte enkle tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk og 
resumere og formulere tekster med alment teknologisk indhold 

– anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik 
til sprogiagttagelse, tekstforståelse og formidling 

– anvende et alment og fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af 
grammatikkens hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer 

Væsentli

ge 

arbejdsfo

rmer 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde, evaluering og fremlæggelse  

 

 

 

Title 4 LDN 

Omfa

ng 

Uge  

 

Indhol

d 

The red line – short story + denne artikel: https://www.theguardian.com/uk-

news/2016/sep/29/tube-chat-campaign-provokes-horror-among-london-

commuters?utm_source=esp&utm_medium=Email&utm_campaign=GU+Today+main+

NEW+H+categories&utm_term=192673&subid=18578260&CMP=EMCNEWEML6619

I2_footer 

 

Oliver Twist: http://www.online-literature.com/dickens/olivertwist/2/ 

 

Novelle: http://shereenpandit.bookslive.co.za/blog/2008/03/18/she-shall-not-be-moved/ 

Novelle + narrative-

arbejde:https://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/loosechange_print.pdf 

 

 

Forslag til udflugter:  

 

 British museum 

 The imperial war museum.  

 Natural history museum.  

 Sherlock Holmes museum 

 

http://www.online-literature.com/dickens/olivertwist/2/
http://shereenpandit.bookslive.co.za/blog/2008/03/18/she-shall-not-be-moved/
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 Pubbens historie: http://www.bbc.com/news/in-pictures-38384519 

 The forgotten part of London: 

https://www.youtube.com/watch?v=1zVhSKsMnok&app=desktop Spoken word. 

Teksten kan googles.  

 Teater: https://www.londontheatredirect.com/ 

 Breixit: 

http://www.ted.com/talks/alexander_betts_why_brexit_happened_and_what_to_d

o_next 

 Where good ideas come from – liquid networks in London: 

http://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from 

 Spoken word: 

http://www.ted.com/talks/malcolm_london_high_school_training_ground 

 British poetry: http://www.bbcamerica.com/anglophenia/2014/10/world-poetry-

day-10-british-actors-read-10-british-poems/ 

 

The Smiths:  

 https://play.google.com/music/preview/Tgvrdwn4ctnntggpa54xjfpvr6i?lyrics=1&

utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid

=kp-lyrics 

 http://www.azlyrics.com/lyrics/smiths/cemetrygates.html 

 How soon is now.  

The streets:  

 Has it come to this  

Lily Allen: LDN: 

https://play.google.com/music/preview/Te33tgl4xqy2aljrxdd6pwk6df4?lyrics=1&utm_so

urce=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics 

 

M.I.A – galang 

 

Top 100 London songs: https://www.timeout.com/london/music/the-100-best-london-

songs#tab_panel_10 

 

 

Særlig

e 

fokus

punkt

er 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.com/news/in-pictures-38384519
https://www.youtube.com/watch?v=1zVhSKsMnok&app=desktop
https://www.londontheatredirect.com/
http://www.ted.com/talks/steven_johnson_where_good_ideas_come_from
http://www.ted.com/talks/malcolm_london_high_school_training_ground
http://www.bbcamerica.com/anglophenia/2014/10/world-poetry-day-10-british-actors-read-10-british-poems/
http://www.bbcamerica.com/anglophenia/2014/10/world-poetry-day-10-british-actors-read-10-british-poems/
https://play.google.com/music/preview/Tgvrdwn4ctnntggpa54xjfpvr6i?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/Tgvrdwn4ctnntggpa54xjfpvr6i?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/Tgvrdwn4ctnntggpa54xjfpvr6i?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
http://www.azlyrics.com/lyrics/smiths/cemetrygates.html
https://play.google.com/music/preview/Te33tgl4xqy2aljrxdd6pwk6df4?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
https://play.google.com/music/preview/Te33tgl4xqy2aljrxdd6pwk6df4?lyrics=1&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=lyrics&pcampaignid=kp-lyrics
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Mål;  

 

 

 

Væse

ntlige 

arbejd

sform

er 

Klasseundervisning 

Gruppearbejde, fremlæggelse og individuel mundtlig opgave 

 

 

Title 5 Congrats on the nobel prize  

Omfang Uge  

Indhold http://consequenceofsound.net/2016/10/bruce-springsteen-tom-

waits-congratulate-bob-dylan-on-nobel-prize-win/ 

 

What is the nobel prize 

 

Lyrics: All along the watchtower, dignity, times theu are a-

changing ect.  

 

Short story: where are you going, where have you been.  

"Where Are You Going, Where Have You Been?" is a 
frequently anthologized short story written by Joyce Carol 
Oates. The story first appeared in the Fall 1966 edition of 
Epoch Magazine. It was inspired by four Tucson, Arizona 
murders committed by Charles Schmid, which were profiled 
in Life magazine in an article written by Don Moser on March 
4, 1966. Oates said that she dedicated the story to Bob Dylan 
because she was inspired to write it after listening to his 
song "It's All Over Now, Baby Blue."[1] 

Hans selvbiografi – uddrag – No direction home.  

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan: 

http://consequenceofsound.net/2016/10/bruce-springsteen-tom-waits-congratulate-bob-dylan-on-nobel-prize-win/
http://consequenceofsound.net/2016/10/bruce-springsteen-tom-waits-congratulate-bob-dylan-on-nobel-prize-win/
https://en.wikipedia.org/wiki/Joyce_Carol_Oates
https://en.wikipedia.org/wiki/Joyce_Carol_Oates
https://en.wikipedia.org/wiki/Epoch_%28magazine%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Tucson,_Arizona
https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Schmid
https://en.wikipedia.org/wiki/Life_%28magazine%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Dylan
https://en.wikipedia.org/wiki/It%27s_All_Over_Now,_Baby_Blue
https://en.wikipedia.org/wiki/Where_Are_You_Going,_Where_Have_You_Been%3F#cite_note-1
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Mål 

 

 

 

– anvende hensigtsmæssige læsestrategier med henblik på 

udvælgelse af stof 

– anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere 
tekster 

 
 

 

  

Title 6 Are you scared yet?  

Omfang Uge  

Indhold Tim Burton – drawings 

 

http://justsomething.co/20-terrifying-two-sentence-horror-

stories-that-will-make-you-hold-your-breath/ 

 

http://www.blastr.com/2013-10-17/25-scary-stories-stephen-

king-and-other-great-horror-writers-you-can-read-now 

Articles  - why do we like horror? 

https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201510/why-

do-we-watching-scary-films 

 

Creative writing – analysing fiction - 

https://cw.systime.dk/index.php?id=123 

Filmanalysebog – scary movies.  

 

https://horror.systime.dk/index.php?id=162  

 

Why are Americans afraid of dragons?  

 

Clasen: horror 

 

Beal: our monsters, ourselves 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

Mål 

 

 

 

Undervisningen skal bidrage til, at eleverne kan: 

 

 

http://justsomething.co/20-terrifying-two-sentence-horror-stories-that-will-make-you-hold-your-breath/
http://justsomething.co/20-terrifying-two-sentence-horror-stories-that-will-make-you-hold-your-breath/
https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201510/why-do-we-watching-scary-films
https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201510/why-do-we-watching-scary-films
https://cw.systime.dk/index.php?id=123
https://horror.systime.dk/index.php?id=162
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