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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: 

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 

 Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne søger vedvarende at sikre et læringstilbud, der 

differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og uddannelsesønske  

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

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

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

virksomhedsnær opgaveløsning 

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

inddragelse 

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

erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 

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

undervisningen  

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

indretning, materialer og læringsfaciliteter 

1.1.1 Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de uddannelsesspecifikke fag 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven 

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

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

støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

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.  
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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 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 

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. 

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. 

                                                           
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) 
2Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og §46, stk. 1, nr. 6. 
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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 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 og eksamen i de 

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

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

uddannelse (afsnit 3). 

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens uddannelser og rummer følgende bestemmelser: 

1.4.1 Organisation 

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af eksaminer 

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

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

1.4.2 Information  

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

1.4.3 Eksamen 

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

Indstilling til eksamen 

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

Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag til den 

manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

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

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

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

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

1.4.4 Beskrivelse af prøveformer 

Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator og bør indeholde 

dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

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

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

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 

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

forhånd er kendt af eleven. 

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

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

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

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

hvordan vægtes de enkelte elementer 

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

1.4.5 Regler for eksamensafvikling 

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

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

pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne 

samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

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

end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

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

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

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

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

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

bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

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

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

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

sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven for at undgå forstyrrelse af de øvrige 

eksaminander. 

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

ønskes bedømt. 

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

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

begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med mindre 

andet er aftalt. 

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

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

tilladelse og kun under ledsagelse. 

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

have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler 

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 

bortvises eleven fra prøven, og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 
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Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

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

klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 

(BEK nr. 41, 16.01.14). 

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 prøven/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. 

1.4.7 Klager over eksamen 

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

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

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

Klagen kan vedrøre: 

 Eksamens- og prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål eller deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

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

skolens kommentarer. 

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

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

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

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

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver, træffer skolen afgørelse, 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)  

 Meddelelse om at klagen er afvist 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen, senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 
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Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til 

ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

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

Bilag A: Eksamensreglement for elever 

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

skriftlig og mundtlig eksamen 

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

straks på alle modtagne ark også kladdepapir 

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 bortvises fra 

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

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

lægeerklæring. 

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

nyt tidspunkt. 

10.  

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

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

vedrøre: 

 Eksamensforløbet 

 De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets mål 

 Bedømmelse 

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

1.5 VURDERING AF ELEVER VED OPTAGELSE I SKOLEPRAKTIK   
Inden afslutning af grundforløb indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring vilkårene for 

optagelse i skolepraktikordningen. Der er mødepligt til orienteringsmødet. Møder eleven ikke, fortaber 

han/hun retten til at blive optaget i skolepraktikordningen.  
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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. 1309, 9.12.2014 samt hovedbekendtgørelsen §§ 111- 113): 

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

grundforløbet på det adgangsgivende forløb  

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

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

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

 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 inden for de 

hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til  

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

erhvervsuddannelse 

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

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

Skolen vurderer løbende, om skolepraktikeleverne opfylder ovenstående kriterier -  herunder om eleven 

kontinuerligt er aktivt søgende. 

1.6 KRITERIER VED OPTAGELSE AF ELEVER I ADGANGSBEGRÆNSEDE UDDANNELSER 
(Oplys om, hvordan og med hvilken procedure og kriterier skolen udvælger elever ved kvotebegrænsede 

uddannelser, når flere søger end der kan optages?) 

1.7 INTERORGANISATORISK SAMARBEJDE  
Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og 

udstedelse af beviser 

(Oplys om rutiner i samarbejdet med det lokale uddannelsesudvalg – herunder ved tilrettelæggelsen af 

grundforløbsprøven) 

  



 
 

12 
 

2 EUX GF2 TØMRER, 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.3 EUX består delvist af gymnasiale 

Undervisningsbeskrivelser(UVB) 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 værktøjer 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). 

Bemærk at valgfagsblokkene skal ligge på principielt samme tidspunkter i alle GF2-forløbene på NEXT. Som 

udgangspunkt afgøres valgfagsudbuddet centervis, men måske med visse forsøg med udbud af valgfag på 

tværs af centrene efter beslutning i skoleledelsen -formentligt 29.januar.  Vær opmærksom på krav i §32 i HB 

om udbud af mindst tre af følgende valgfagstyper i grundforløbet: Støttefag, bonusfag, grundfag og 

erhvervsfag. Heraf skal støtte fag være det ene! 

2.2 STRUKTUR OG INDHOLD I UNDERVISNINGSFORLØBET 
Vejledning: Indsæt en overordnet beskrivelse af overgangskravene til hovedforløbet og formålet med de 

enkelte undervisningsmoduler, der indgår i hele GF2-forløbet. Brug et elevvenligt sprog og en 

                                                           
3 (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) 
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oversigtsgivende form. Oplys oversigtsmæssigt om de enkelte undervisningsmoduler – herunder kort om 

hvilke fag, faglige processer, faglige værktøjer, materialer, opgaver, prøver og eksaminer, der indgår i 

forløbet samt grundforløbsprøven. Brug gerne grafik!  Her oplyses også om eventuelle certifikatkrav i 

undervisningsforløbet.  Meningen er, at elev, virksomhed og andre interessenter skal kunne danne sig et 

overblik over hele undervisningsforløbets indhold og struktur: 

 

Formålet med grundforløbet er, at eleverne opnår overgangskravene til hovedforløbet og derved instrueres i 

fagets indhold og opgaver. I grundforløbet indgår også 3 grundfag på C-niveau; Matematik C, Fysik C og 

Teknologi C. Grundforløbet er planlagt således, at der er tæt samspil imellem de forskellige fag og emner. 

Forløbet er opbygget i et antal moduler med hver deres tema og fagindhold. I modulerne vil der indgå 

tværfaglige projektforløb, der forholder sig til temaerne og fagindholdet i de specifikke moduler. I 

projektforløbene arbejder eleverne på tværs af erhvervsfaget og et eller flere af de tre grundfag. Med denne 

praksisanvendelse af grundfagene skabes der en større forståelse for fagenes kobling og relevans. 

 

Sværhedsgraden, kompleksiteten og forventningerne stiger gradvist i løbet af forløbet. I starten vil fokus 

være på, at eleven lærer at indgå i et samarbejde med øvrige elever og derved opbygger relationer til de 

øvrige elever. Senere i forløbet vil fokus i højere grad være på elevens individuelle kompetencer. 

Undervisningen består delvist af projekter, hvor eleverne selv har indflydelse på sværhedsgrad og 

kompleksitet. Herigennem sikres det, at undervisningen differentieres således, at eleven får optimalt 

udbytte af undervisningen uanset elevens startniveau. Eleven vil løbende skulle dokumentere sin opnåede 

viden, færdigheder og kompetencer i en arbejdesportfolie. Portfolien er et bærende element i 

undervisningen, som sikrer sammenhæng mellem undervisningen i de teoretiske fag og de praktiske fag. 

Portfolien er også en vigtig del af den løbende evaluering og indgår desuden som bedømmelsesgrundlag til 

grundforløbsprøven, og på baggrund af det tætte sammenarbejde mellem faget teknologi og erhvervsfaget 

vil portfolioen også indgå som et bærende element for dokumentationen i faget teknologi.  

 

2.2.1 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 indgå motion og 

bevægelse i undervisningen.  

 Eksempler fra tømreruddannelsen: 

 Eleverne lærer og øver ergonomisk rigtige løft og arbejdsstillinger. 

 Eleverne laver ”arbejdsmiljøstafet” med øvelser fordelt på skolens områder. 

 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 

 Vikingespil med materialer eleverne selv producere 

 Fodboldbreaks og løb 

2.2.2 Studietur 

På grundløbet indgår en kortere studietur med egenbetaling til en storby eller et område i Norden eller 

Nordeuropa. Formålet med turen er tredelt; dels at skabe en større social relation mellem eleverne, dels at 
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udvide elevernes kulturforståelse og generelle dannelse og dels at skabe en større faglighed. På turen er 

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

konstruktionsmaterialer, designstile gennem tiden mm. 

2.2.3 Uddannelse for bæredygtig udvikling (UBU) 

Det er hensigten, at eleverne forstår og lærer at reflektere over grundlæggende ideer om bæredygtig 

udvikling. Eleven bør gennem selvstændig kritisk refleksion forstå komplekse sammenhænge vedrørende en 

social, økonomisk og miljømæssig bæredygtig udvikling af samfundet og menneskets sameksistens med 

jorden, dens miljø og klima. Ligeledes bør eleverne som en del af deres erhvervsfaglige indlæring lære at 

undersøge bæredygtige løsninger relateret til deres erhverv. Derved tilstræber UBU at fremme 

handlekompetencer hos eleverne for at styrke den enkeltes fremtidige faglige placering i en bæredygtig 

udvikling. Undervisningen inspireres af de Forenede Nationers resolutioner. 

2.3 UDDANNELSENS FAG 
Et uddannelsesspecifikt fag varer 12 uger (inkl. certifikatfagene førstehjælp og brand, samt undervisning i 

rulle/ bukkestillads) 

Matematik C-niveau 4 uger 

Fysik C-niveau 2 uger 

Teknologi C-niveau 2 uger 

Grundfagene Matematik C, Fysik C og Teknologi C 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. 

2.3.1 Matematik C 

2.3.1.1 Identitet og formål for faget Matematik C  

Identitet 

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 eleverne 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 
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del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes erhvervsfaglige kvalificering, således at de 

bliver i stand til at foretage beregninger inden for det relevante erhvervsområde. 

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

uddannelse. 

Faglige mål og fagligt indhold 

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

med det faglige stof. Det faglige stof fastsætter, hvilke matematiske emner og hvilken 

sværhedsgrad af stoffet eleven forventes at kunne bringe i anvendelse. Det fastsættes forud for 

undervisningen, hvordan kernestof og mål kombineres, så denne læring understøttes bedst muligt.4 

2.3.1.2 Tilrettelæggelsen af Matematik C 

Undervisningen i Matematik C er tilrettelagt ud fra, at eleverne 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 elevernes 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 eleverne aflevere et antal hjemmeopgaver, der skal bestås. Derudover skal de lave et 

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

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

skal eleverne evalueres mundtligt i deres projekt foruden et ukendt spørgsmål til pensum, der udvælges ved 

lodtrækning. Eksamen skal foregå, så eleverne har mulighed for at demonstrere, at de mestre fagets 

læringsmål. Den endelige karakter gives som en helhedsvurdering af elevens præstation. 

For yderligere information om undervisningen kan den individuelle undervisningsbeskrivelse for Matematik C 

udleveres af skolen. 

  

                                                           
4 BEK nr 1009 af 22/09/2014 (Gældende) Bilag nr. 13 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164801 
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2.3.2 Matematik specifikt for foråret 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

Termin  

Institution NEXT 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik C  

Lærere  

Hold  

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Grundlæggende udregningsteknik 

Titel 2 Geometri og trigonometri 

Titel 3 Funktioner 

Titel 4 Projektforløb   

Titel 5 Procent- og rentesregning 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  

 

Titel 1 Grundlæggende udregningsteknik 

Indhold Regningsarter og rækkefølge 

Parenteser 

Lommeregner 

Eksponentiel notation 

Ligninger 

Omfang 8 moduler á 1,5 time 

Særlige 

fokuspunkter 

Eleverne skal:  

Kunne anvende de fire regningsarter, herunder rækkefølge og parenteser 
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Verifikation af 

målopfyldelse 

Kunne anvende eksponentiel notation 

Kunne løse simple ligninger  

 

 

Opgaveregning og individuel, skriftlig prøve 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

Klasseundervisning og opgaveregning 

 

 

Opgavesæt. 1 stk.        Elevtid: 3 timer 

 

Titel 2 Geometri og trigonometri 

Indhold Geometriske begreber 

Trekanter 

Sinus, Cosinus og Tangens 

Omfang 14 moduler á 1,5 time. 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

Eleverne skal kunne:  

Anvende de geometriske begreber 

Plangeometri og rumlige figurer 

Størrelses- og måleforhold 

Redegøre for sinus, cosinus og tangens 

Beregne vinkler og linjestykker i en trekant 

Redegøre for sinus- og cosinusrelationerne. 

 

Overhøring, opgaver med aflevering. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang, og 

opgaveløsning individuelt og i grupper. 
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Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

Opgaver: 2 stk.     Elevtid: 6 timer. 

 

Titel 3 Funktioner 

Indhold Koordinatsystemer 

Definition af funktion 

Ligning for en ret linje 

Lineære modeller 

Lineær regression 

Proportionalitet 

Andengradspolynomier 

Eksponentialfunktioner 

Omfang  10 moduler á 1,5 time. 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

Eleverne skal kunne:  

Anvende koordinatsystemer 

Definere en funktion 

Opstille ligningen for en given lineær funktion  

Redegøre for lineær regression. 

Gennemføre en regressionsundersøgelse vha. CAS. 

Redegøre for ligefrem og omvendt proportionalitet 

Størrelses- og måleforhold 

Arbejde med andengradspolynomier, herunder diskriminant, rødder toppunkt og graf. 

Arbejde med eksponentialfunktioner, herunder logaritmer, halverings- og 

fordoblingskonstant. 

 

Opgaveregning med aflevering, individuel skriftlig prøve 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Almindelig klasseundervisning med veksling mellem tavlegennemgang og 

opgaveløsning individuelt. 

 

Opgavesæt: 1 stk.     Elevtid: 3 timer. 
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Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

Titel 4 Projektforløb 

Indhold Fagspecifik 

Omfang 

 

3,5 moduler á 1,5 time 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

Eleverne skal: 

Kunne skrive en matematisk rapport 

Inddrage faglig baggrund til opgaven 

Kunne opstille problemstillinger 

Kunne forklare sig skriftlig på korrekt matematisksprog 

 

Forløbet har ydermere taget udgangspunkt i selvstudie, dog med underviser til at 

svare på spørgsmål, hvis der skulle være problemer. På denne måde har eleverne 

samtidig med at lave opgaven skulle vise forståelse for at tilegne sig ny viden, samt 

distribuere sin egen tid. 

Aflevering af rapport 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

Rapportskrivning, selvstudium, klasseundervisning 

 

 

Rapport: 1 stk.     Elevtid: 8 timer. 

 

Titel 5 Procent- og rentesregning 

Indhold Procent 

Tilvækst 

Indekstal 

Rente 

Kapitalfremskrivning 
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Omfang 7 moduler á 1,5 time 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

Eleverne skal kunne:  

Udregne procentsatser 

Beregne fremskrivning af kapital, herunder rente og rentes rente, indskud på konto, og 

afdrag på lån med fast ydelse.  

 

 

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. 

 

Opgaver: 2 stk.     Elevtid: 5 timer. 
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2.3.3 Fysik C 

2.3.3.1 Identitet og Formål for faget Fysik C 

Identitet 

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

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

eksperimentelt arbejde, teoretiske forklaringer, modeller, begreber og metoder. Arbejdet med 

fysikkens sprog og begreber er en del af faget. Faget bidrager til beskrivelse, forståelse og 

diskussion af erhvervsfaglige, teknologiske og samfundsmæssige forhold samt til naturvidenskabelig 

og teknologisk kompetence. Faget giver forståelse for naturvidenskabelig teori og arbejdsmetoder 

og deres betydning for udvikling af samfundet og menneskers symbiotiske relation til miljøet og 

klimaet. 

Formål 

Formålet med faget er at give eleverne indsigt i de fysiske principper og metoder, der danner 

grundlag for teknik og teknologi samt give forudsætninger for at kunne arbejde med fysikfaglige 

emner, der findes inden for et erhvervsuddannelsesområde. Faget skal i en praksisnær kontekst 

bidrage til elevernes forståelse af fysikkens betydning for den teknologiske udvikling og dens 

påvirkning af miljøet, mennesket, erhverv og samfund. 

På C-niveau skal faget give eleverne erfaringer med anvendelse af centrale naturvidenskabelige 

arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete erhvervs- eller almenfaglige 

problemstillinger, herunder vekselvirkningen mellem teori og praksis. Arbejdet med faget skal 

udvikle elevens kompetencer i relation til videregående uddannelse inden for det 

naturvidenskabelige, teknologiske og tekniske område samt bidrage til elevens almene 

kompetencer.5 

2.3.3.2 Tilrettelæggelsen 

Undervisningen i Fysik C er tilrettelagt ud fra, at eleverne skal kunne evalueres i fagets læringsmål til slut. 

Læringsmålene er som følger: 

1. Selvstændigt kan vælge og anvende modeller og formler, som kvalitativt eller kvantitativt kan forklare forskellige 
fysiske fænomener og sammenhænge, 
2. selvstændigt kan anvende komplekse beregningsmetoder ved anvendelse af fysiske formler, 
3. selvstændigt kan forklare og forholde sig til fysikkens bidrag til forståelse af teknologi- og samfundsudvikling, 
4. selvstændigt kan planlægge og udføre kvalitative og kvantitative fysiske eksperimenter, herunder begrunde sit 
valg af udstyr, 
5. selvstændigt kan registrere eksperimentelle data hensigtsmæssigt og generalisere dem med henblik på at udlede 
matematiske/fysiske sammenhænge, 
6. selvstændigt kan beskrive eksperimenter og formidle resultater ved anvendelse af fagets sprog samt reflektere 
over og vurdere resultaterne, 
7. kan reflektere, bedømme og forholde sig til fysikfaglige og erhvervsfaglige problemstillinger og 
8. selvstændigt kan udvælge, vurdere og anvende relevante it-værktøjer til eksempelvis simulering 
informationssøgning og -behandling, databehandling, dokumentation og præsentation. 

                                                           
5 BEK nr 1009 af 22/09/2014 (Gældende) Bilag nr. 9 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164801 
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Undervisningen knyttes til elevernes erhvervsuddannelse i det omfang, det kan lade sig gøre, og planlægges 

således, at eleverne vil opleve en progression i kravet til selvstændighed; Fra at der er en stor grad af 

stilladsering i begyndelsen af faget mod, at eleverne selvstændigt skal kunne lave en fysisk undersøgelse til 

slut. 

I løbet af faget skal eleverne aflevere mindst to skriftlige dokumentationer. Ved eksamen skal eleverne 

evalueres mundtligt i én af de to dokumentationer, der udvælges ved lodtrækning. Eksamen skal foregå, så 

eleverne har mulighed for at demonstrere, at de mestrer fagets læringsmål. Den endelige karakter gives som 

en helhedsvurdering af elevens præstation. 

For yderligere information om undervisningen kan den individuelle undervisningsbeskrivelse for Fysik C 

udleveres af skolen. 
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2.3.3.3 Fysik C specifikt for foråret 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin  

Institution NEXT 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Fysik Niveau C 

Lærer(e)  

Hold   

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

Titel 1 Den naturvidenskabelige metode 

Titel 2 Fra strøm til varme 

Titel 3 Når det ikke glider 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 

 

Titel 1 Den naturvidenskabelige metode 

Indhold Formålet med forløbet er en introduktion til fagets diskurser i forhold til, 

hvordan man læser en naturvidenskabelig tekst og regner opgaver korrekt. 

Eleven har arbejdet med den naturvidenskabelige metode. Derudover vil 

der være en introduktion til SI-Enhederne. 

Fysik F-C: Fysik og teknologi 

Omfang 4 moduler á 1,5 timer 

Særlige fokuspunkter Læringsmål: 

Eleven skal kunne forstå den naturvidenskabelige fremgangsmåde, 

herunder den empirisk-induktive og den hypotetisk-deduktive metode. 

Eleven er blevet introduceret til begrebet enheder og kender de gængse 

regneregler for disse 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning /gruppearbejde/individuelt arbejde/pararbejde  
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Titel 2 Fra strøm til varme 

Indhold Formålet med forløbet er en dybdegående gennemgang af, hvad der sker, 

når vand opvarmes. En væsentlig pointe er forståelsen af forskellen mellem 

energitype og energikilde, foruden at energi ikke kan opstå; den kan kun 

omdannes. Hertil tages der udgangspunkt i de to energityper elektrisk 

energi og termisk energi og omdannelsen mellem disse behandles. 

Forløbet knyttes også mere generelt til det tværfaglige emne omkring 

bæredygtighed. 

Forløbet afsluttes med en fysikrapport, der skal indgå som det ene oplæg til 

den mundtlige eksamen. 

Fysik F-C: Kapitel om Energi (undtagen Mekanikafsnit) 

Omfang 10 moduler á 1,5 timer 

Særlige fokuspunkter Læringsmål: 

Eleven skal forstå forskellen mellem en energikilde og en energitype. 

Eleven skal kunne forstå og beregne effekt og nyttevirkningsgraden. 

Kvalitativ forståelse af begrebet af energibevarelse, og hvorfor energi ikke 

kan opstå. 

Eleven skal kunne forklare de forskellige tilstandsformer, som vand overgår 

til under opvarmning og afkøling. 

Eleven kender de forskellige typer af energi. 

Eleven skal kunne indsætte energi i et bredere perspektiv i forhold til 

bæredygtighed, herunder den globale opvarmning. 

Eleven kan tegne en standard forsøgsopstilling. 

Skrive rapport om opvarmning af vand ved forskellige energikilder. 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning /skriftligt arbejde/forsøg/rapportskrivning 

/gruppearbejde 

 

Titel 3 Når det ikke glider 

Indhold Formålet med dette forløb er en dybdegående undersøgelse af gnidning. 

Vi kommer til at arbejde med mekanik og oplever, hvordan tyngdekraften 

og opdrift påvirker et legeme. Dette bliver sat i relation til bæredygtighed, 

hvor elementer fra det forrige forløb også inkluderes. 

Eleven kommer også til at forstå begrebet "arbejde" i en fysisk 

sammenhæng, og hvordan det er relateret til den potentielle energi. Endelig 
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bliver gnidning på en vandret flade undersøgt ud fra et eksperiment, som 

eleverne selv er med til at planlægge. 

Til slut i forløbet skal der afleveres en fysikrapport, der skal indgå som det 

andet oplæg til den mundtlige eksamen. 

Fysik F-C: Mekanisk energi, arbejde 

Fysik B: Kræfter. 

Omfang 10 moduler á 1,5 timer 

Særlige fokuspunkter Læringsmål: 

Eleven skal: 

Kunne redegøre for tyngdekraften, herunder tyngdeaccelerationen, 

densitet og opdrift. Dette sættes ind i en sammenhæng med tværfaglige 

forløb om bæredygtighed. 

Kunne forstå mekanisk energi, herunder at det er summen af potentiel og 

kinetisk energi. 

Kunne forstå begrebet arbejde og regne på, hvor meget arbejde der kræves 

i forskellige situationer. 

Kunne forstå normalkraften og beregne den for forskellige legemer på en 

vandret overflade. 

Kunne redegøre for gnidning på en vandret overflade og forskellige 

gnidningskoefficienter. 

Være i stand til at planlægge eget forsøg til at demonstrere gnidning mellem 

forskellige materialer. 

Skrive rapport over gnidningsforsøg. 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning /skriftligt arbejde/forsøg/rapportskrivning/ 

gruppearbejde 
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2.3.4 Teknologi C 

2.3.4.1 Identitet og formål for faget Teknologi C 

Identitet 

Faget teknologi beskæftiger sig med udvikling og fremstilling af produkter, materielle som 
immaterielle, og forudsætningerne herfor. Teknologi bygger på viden, organisation, teknik og 
produkt. 

Faget integrerer konkrete håndværksmæssige færdigheder med en række andre færdigheder, som 
er nødvendige for at produktudvikle og imødekomme kunde- og brugerbehov. 

Faget har dermed et praktisk-erhvervsmæssigt sigte. Fagets almene sigte er viden om teknologisk 
udvikling og om den centrale rolle, som håndværk og teknologi spiller i samfundets udvikling samt 
dets miljø og klimamæssige påvirkning.  

Formål 

Formålet med faget er, at eleverne opnår forståelse for, hvordan man løser virkelighedsnære 
problemstillinger i et samspil mellem håndværk, teknologi og naturvidenskab, og at succesfuld 
teknologiudvikling forudsætter integration af en række forskellige kompetencer. Disse 
kompetencer strækker sig fra det håndværksmæssige til det kreative og innovative og sigter mod 
en bæredygtig udvikling 

Hertil kommer anvendelsen af naturvidenskabelig og samfundsvidenskabelig viden og kunnen samt 
brugen af kommunikative færdigheder. Forståelsen opnås gennem konkret arbejde med at udvikle 
og fremstille produkter på baggrund af idegenerering, undersøgelse af kunders eller brugeres 
behov samt vurdering af produktet. 

Det konkrete arbejde i faget skal medvirke til opbygning af elevernes forståelse for den komplekse 
sammenhæng der er mellem samfundsudvikling, naturvidenskabelig viden, håndværksmæssig 
kunnen og teknologisk udvikling. 

Endelig er formålet, at eleverne får erfaringer med arbejdsmetoder, der giver kompetencer til at 
arbejde med problemorienteret projektarbejde. 

På C-niveauet har faget en speciel funktion i forhold til eux-uddannelsen, hvor faget kombinerer 

håndværkets betydning for produktudvikling og innovation med studierettede kompetencer.6 

 

2.3.4.2 Formål og profil for det uddannelsesspecifikke erhvervsfagsfaglige på tømrergrundforløbet 

Formålet med det uddannelsesspecifikke fag 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 

                                                           
6 BEK nr 1009 af 22/09/2014 (Gældende) Bilag nr. 18 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164801 
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dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for tømreruddannelsen. Derudover er formålet, at 

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 samt at 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. Ligeledes lærer eleven at indtænke et bæredygtigheds perspektiv i processerne. 
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2.3.4.3 Teknologi C EUX specifikt for foråret 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin  

Institution NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN 

Uddannelse EUX – GF2   

Fag og niveau Teknologi C 

Lærer(e) Jonas R. Pedersen 

Hold GF2xx 

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Teknologianalyse/produktudvikling: 4 lektioner over 1 uge 

Titel 2 Produkt/Teknologianalyse: 8 lektioner over 2 uger 

Titel 3 Lille problembaseret opgave, guitaristens problem 16 lektioner, inkl. 16 lektioner i værksted. Over 

4 uger / tværfagligt projekt 

Titel 4  

Miljøberegning og livscyklusvurdering 4 lektioner over 2 uger 

Titel 5 Målgruppeanalyse: 8 lektioner over 2 uger  

Titel 6 Afsluttende projekt inkl. eksamen: 18 lektioner inkl.  24 lektioner i værkstedet over 6 uger  

 

Titel 1 Produktanalyse og produktudvikling  

Indhold Vi bruger webbogen ”Teknologi” på Praxisonline. 

Eleven skal vælge et fysisk produkt og et firma, som vedkommende finder 

spændende. Produktet skal beskrives og analyseres. Der skal sammenlignes med 

konkurrerende produkter. Der skal ses på, om virksomheden har holdninger til 

eksempelvis samfundet eller miljøet. 

Omfang 4 lektioner over 1 uge 

Særlige fokuspunkter Målpindende for Teknologi er: 

Vidensindhentning 
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Analyse 

Produktionsprocesser 

Bæredygtighed  

Marked og målgrupper 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/skriftligt arbejde/fremlæggelse  

 

Titel 2 Produkt – og Teknologianalyse 

Indhold Vi bruger webbogen ”Teknologi” på Praxisonline  

På baggrund af forrige opgave ”Produktudvikling går eleverne sammen i grupper 

af 3 og vælger en virksomhed ud. De laver en teknologianalyse af virksomheden 

og produktion/produkt. 

 

Opgaven afsluttes med en mundtlig præsentation/PowerPoint 

Omfang 8 lektioner over 2 uger 

Særlige fokuspunkter Målpinde for Teknologi: 

Teknologianalysemodel 

Vidensindhentning 

Analyse 

Produktionsprocesser 

Bæredygtighed  

Marked og målgrupper 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse  

 

Titel 3 Guitaristens problem (man kan vælge, om der er et andet problem med noget, 

der kan vælte, man hellere vil lave en løsning til). 

Indhold Vi bruger webbogen ”Teknologi” på Praxisonline 

 

Opgaven er at løse problemet for guitaristen, når han skal stille sin guitar fra sig 

på scenen, uden at den vælter. Der skal fremstilles et guitarstativ til en eller flere 

guitarer. 
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Projektet laves som et tværfagligt projekt mellem teknologi og det praksisnære 

på værkstedet, således at tømrer- snedkerfagets målpinde indgår i projektet. 

Omfang 16 lektioner samt 16 lektioner i værksted over 4 uger 

Særlige fokuspunkter Målpinde for Teknologi: 

Analyse 

Identifikation af problem 

Markedsundersøgelse 

Kravspecifikation 

Idéudvikling 

Produktion 

Materiale 

Tegningsmateriale 

Afprøvning 

Der skal laves en model i 1:1 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse  

 

Titel 4 Miljøberegning og livscyklusvurdering 8 lektioner over 2 uger 

Indhold Vi bruger webbogen ”Teknologi” på Praxisonline  

 

Eleverne laver parvis en miljøberegning og en livscyklusvurdering af et valgt 

produkt. 

Opgaven afsluttes med en mundtlig præsentation/PowerPoint 

Omfang 4 lektioner over 2 uger 

Særlige fokuspunkter Målpinde for Teknologi: 

MEKA 

LCA 

Livscyklusvurdering 

Miljøberegning  

Vidensindhentning 

Bæredygtighed  
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse  

 

Titel 5 Behovs og Målgruppe analyse: 8 lektioner over 2 uger  

Indhold Vi bruger webbogen ”Teknologi” på Praxisonline  

 

Eleverne arbejder i grupper omkring målgruppeanalyse om et valgt produkt. 

Eleverne arbejder med brugeranalyse og spørgeskemaer. 

Opgaven afsluttes med en mundtlig præsentation/PowerPoint 

Omfang 8 lektioner over 2 uger 

Særlige fokuspunkter Målpinde for Teknologi: 

Målgruppeanalyse  

Spørgeskemaer  

Behovsanalyse 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/fremlæggelse  

 

Titel 6  Afsluttende projekt inkl. eksamen:  

Indhold Vi bruger webbogen ”Teknologi” på Praxisonline suppleret med relevante artikler, og 

museumsbesøg.  

Eleverne laver et projekt: 

Lav et socialt bæredygtigt byrumsmøbel. 

 

Opgaven er, at eleverne arbejder selvstændigt med opgaven at udvikle og  

producere et møbel til en givent sted på skolen.  

Projektet er tænkt som et tværfagligt projekt mellem Teknologi og det praksisnære på 

værkstedet, således at Tømrerfagets målpinde indgår i projektet. 

Møblet bygges i 1:1 eller i en passende målestok på værkstedet. 

Projektet afsluttes med en teknologirapport samt færdigt produkt. 

Omfang 18 lektioner inkl. 24 lektioner i værkstedet over 6 uger 
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Særlige 

fokuspunkter 

Opgaven vil tage afsæt i emnet multifunktionalitet samt som møbeltype.  

Der vil indgå skriftlig analyse, digital tegning 3D og 2D samt fysisk model.  

 

I forløbet skal eleverne arbejde med kravspecifikationer, funktionsdiagrammer  

og arbejdsplanlægning. 

 

Målpindende for Teknologi er: 

Produktet set i en samfundsmæssig kontekst 

Målgruppe 

Behovsundersøgelse 

Ideudvikling 

Analyse 

Planlægning 

Bæredygtighed 

Materialekendskab 

Produktionsprocesser 

LCA/MEKA 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Klasseundervisning/projektarbejdsform/skriftligt arbejde 
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2.3.5 Tømrerrelateret Erhvervsfag 

2.3.5.1 Indhold 

Erhvervsfagsundervisningen på GF2 tilsigter en faglig og kulturel grundlæggende indføring i tømrerfaget. 

Dette sker igennem værkstedsarbejde med overvejende manuelt værktøj og teknisk tegning overvejende 

igennem computerbaserede tegneprogrammer som Sketchup og Autocad. Ligeledes undervises der i 

materialelære og værktøjslære samt bæredygtig byggeri. I forbindelse med værkstedarbejdet er det en 

betingelse, at eleven har sikkerhedssko på. Ligeledes bør elven selv erhverve sig en computer, der kan køre 

Autocad, samt en mus. 

2.3.5.2 Metode 

Undervisningen er overvejende projektorienteret og tilsigter både individuelle læreprocesser og 

gruppearbejde.  

2.3.5.3 Mål 

Målene omfatter viden, færdigheder, problemlæsning og kompetencer. Disse er beskrevet nedenfor 

Viden 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for træfagenes 

byggeuddannelse: 

 Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og anlægsbranchen 

 Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem involverede faggrupper. 

 Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger 

 Måletekniske standarder, værdier og tolerancer 

 Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat, prisme, kegle og cirkel samt 

deres anvendelse 

 Regler for kvalitetskontrol 

 Principper for bæredygtigt byggeri 

 Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald 

 Gældende sikkerhedsregler i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver 

 Forebyggelse af arbejdsbetingede belastningslidelser samt fysisk, kemisk-biologisk og psy- kosocialt 

arbejdsmiljø 

 Håndtering af farlige stoffer 

 Indholdet i en APV 

 Forankring og afstivning af enkle konstruktioner 

 Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til energi, energioptimering, brand, lyd, lys og 

fugt 

 Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser og pladematerialer 

 Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel 

Færdigheder 

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

enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter. Dette gælder følgende: 

 Grundlæggende metoder og redskaber 

 Geometriske metoder til at konstruere og kontrollere de almindeligste vinkler, tre- kanter, cirkler og 

firkanter i forbindelse med praktisk arbejde 



 
 

34 
 

 Betjening og afsætning i højder ved hjælp af nivelleringsinstrument 

 Håndtegnede skitser 

 Håndværktøj og transportabelt el-håndværktøj og vedligeholde dette 

 Opmåling og materialeberegning 

 Identifikation af farer og ulykker før løsning af opgaver 

 Arbejdsstillinger, bevægelser og arbejdsgange og vælge med henblik på at forebygge belastninger 

 Sortering og bortskaffelse af byggeaffald 

 Arbejdsbeskrivelser og producenters produkt- og arbejdsanvisninger på dansk 

 Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger i et digitalt tegneprogram, herunder 

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

 Opsnøring af profil og tilridsning af emner til konstruktioner 

 Udførsel og beklædning af gulv- væg- eller tagkonstruktioner 

 Fejlmelding af el-værktøj i forhold til sikkerhedskrav 

 Eksempler på enkle opgavetyper: 

 Der er ikke angivet eksempler på enkle opgavetyper 

Problemløsning 

Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 

 Den færdige opgaves manglende opfyldelse af fastsatte kvalitetsmæssige krav 

 Forkert udvælgelse og frasortering af afgrænsede materialer ift. opstillede kvalitetskrav 

Kompetencer 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en 

given situation 

 Planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces 

 Samarbejde med andre om løsning af opgaver, herunder samarbejde med de forskellige faggrupper i 

bygge- og anlægsbranchen 

 Anvende innovative metoder i opgaveløsning 

 Reflektere over miljømæssige hensyn inden for byggeriet 

 Varetage egen og andres sikkerhed i kendte arbejdssituationer 

 Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge 

vejledninger og arbejdstegninger 

 Dokumentere, formidle og evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 

 Anvende faglige udtryk og begreber 

 Øge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser 

 Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren 

Fagintegration 

Tømrerforløbet er opbygget i 5 moduler med hver deres tema og fagindhold. I modulerne vil der indgå 

tværfaglige projektforløb, der forholder sig til temaerne og fagindholdet i de specifikke moduler. I 

projektforløbene arbejder eleverne på tværs af erhvervsfaget og de forskellige grundfag. Med denne 

praksisanvendelse af grundfagene skabes derved en større forståelse for fagenes kobling og relevans. 
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Uddannelsen indeholder følgende grundfag: Matematik C, Fysik C og Teknologi C. Disse fag vil indgå i 

erhvervsfaget, samt i tværfaglige projektforløb. 

Faget matematik C integreres ved, at eleverne i matematikundervisningen arbejder med erhvervsfaglige 

problemstillinger. Eksempler på emner kunne være følgende: Materialeopmålinger, beregning af grader på 

tagværker, inddeling af brædder på facadebeklædning, energiberegninger mm. Matematikundervisningen 

gennemføres overvejende som traditionel undervisning i klasselokalet. 

Faget fysik C integreres ved, at eleverne i fysikundervisningen blandt andet arbejder med erhvervsfaglige 

problemstillinger. Eksempler på emner kunne være følgende: Skrive temarapport om kraftpåvirkninger ift. 

opsætninger af elementer i huse, varmetabsberegning/energiberegninger mm. Fysikundervisningen 

gennemføres både som traditionel undervisning i klasselokale og som praktisk undervisning i laboratoriet/ 

værkstedet.  

Faget teknologi C integreres i det uddannelsesspecifikke fag, således at eleverne arbejder med teknologiske 

og håndværksfaglige problemstillinger samtidigt. Elevens arbejde dokumenteres i en portefølje, som danner 

grundlag for den løbende evaluering.  
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2.3.5.4 Erhvervsfaget specifikt for foråret 

Semesteret består af 5 moduler, der hver i sær er tilknyttet undervisningsmål 

Modul 1: Intromodul 

Formålet med intromodulet er dels at introducere eleverne til det at gå i teknisk skole, men det er også her, 

de skal skabe de (første) relationer, som skal give dem tryghed og lyst til at fokusere på den valgte 

uddannelse. I intromodulet afklares det, hvilke kompetencer eleven tidligere har opnået, og der laves en 

individuel uddannelsesplan for eleven. Særligt fokus på intromodulet er på samarbejdsøvelser og på info om 

valg og muligheder. Eleven præsenteres allerede på intromodulet for teknologifaget i form af 

portfoliomappen. Dette grundfag er beskrevet i særskilt afsnit. 

I den praktiske undervisning lærer eleven grundlæggende save- og afbindingsteknikker, samt introduceres til 

faget værktøjslærer. I den teoretiske undervisningen erhverver eleven grundlæggende færdigheder inden 

for projektionstegning. Dette gøres overvejende i Autocad.  

Modul 2: Sikkerhed, samarbejde og stolt håndværk 

På det andet modul er det sikkerhed og arbejdsmiljø, der er i fokus. Eleven lærer at arbejde med fagets 

almindeligste håndværktøj og materialer, som kendetegner uddannelsen, således at de efterfølgende på 

egen hånd kan håndtere disse. Det er også på første modul, at eleverne bliver undervist i førstehjælp, 

brandslukning, og opstilling af stillads. På første modul gøres der fortsat meget for at lære eleverne at 

arbejde i grupper, og der er større opmærksomhed på elevens samarbejdsevner frem for den enkeltes 

præstation. 

Der vil også i dette modul blive lagt vægt på, at eleven får forståelse for begrebet stolt håndværk, lærer om 

måletekniske standarter og om grundlæggende teknikker til ”opsnøring og tilridsning” af tømmer samt 

tegningslære. Der lægges stor vægt på produktets håndværksmæssige kvalitet og æstetik. 

I den praktiske undervisning lærer eleven at lave de grundlæggende tømrersamlinger samt får en grundigere 

forståelse af værktøjslære og materialelære. I den teoretiske undervisning erhverver eleven uddybende 

færdigheder inden for projektionstegning, og grundlæggende færdigheder inden for fagtegning. Dette gøres 

overvejende i Autocad.  

Modul 3: Byggeteknik og konstruktion 

I modul 3 og 4 bygger eleverne et lille kolonihavehus. Hvor modul 3 hovedsageligt drejer sig om de bærende 

konstruktioner, omhandler modul 4 mere beklædning og klimaskærme. 

På dette modul er fokus rettet mod det korrekte håndværk. Man er nødt til at tage hensyn til gældende 

regler om statik og dimensionering, når man bygger, og eleverne lærer at udarbejde og anvende digitale 

arbejdstegninger. Der vil blive lagt vægt på pænt og korrekt udført håndværk og stoltheden ved tømrerfaget 

og at tage ansvar for egen læring. Der arbejdes også med avancerede måleinstrumenter og forskellige 

gulvkonstruktioner. 

Modul 4: Byg selv og klimaskærme 

På dette modul skal elevens tilegnede viden bruges til selvstændigt at arbejde projektorienteret.  Her lærer 

eleverne at opbygge mere komplicerede konstruktioner og korrekt anvendelse af avancerede materialer. 

Der vil også blive lagt vægt på, at eleverne kan evaluere eget og deres klassekammeraters arbejde og at de 

opnår en dybere forståelse for begrebet konstruktiv træbeskyttelse og korrekt håndværk. Derudover vil der 

blive undervist i opmålings og beregningsøvelser for faget. Ligeledes lærer eleven at reflektere over 
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miljømæssige hensyn inden for bygeriet og lærer om bæredygtige byggematerialer og 

bygningskonstruktioner. 

Modul 5: Afsluttende projekt 

Grundforløbsprøven er en individuel prøve, hvor eleven skal demonstrere sine opnåede kompetencer og 

færdigheder. Prøven består af 3 dele, som alle skal bestås. Der er en praktisk opgave samt en tegneprøve. På 

baggrund af disse, samt portfolioen, eksamineres eleven.  

Dette vil blive beskrevet yderligere i afsnit 3, der omhandler eksamener.  

Tværfaglige projektforløb – tømreruddannelsen og snedkeruddannelsen 

Brobygning 

Dette tværfaglige projektforløb er tænkt som et forløb, der samler og bygger bro mellem alle fagene på 

grundforløbet, og derved er med til at synliggøre den faglige relevans fagene imellem. Eleverne skal i 

projektforløbet arbejde i grupper med at udvikle og producere en bro i træ. Broen skal konstrueres ud fra 

geometriske principper, således den bærer mest mulig last over en given afstand. Broen skal udføres og 

testes i både skalamodel og i 1 til 1. I tømrerfaget arbejdes der med den fysiske opførelse af broerne. I Fysik 

arbejdes der bl.a. med kræfter og kraftpåvirkninger i forhold til opsætninger af elementerne i broerne. I 

Matematik arbejdes med geometriske og trigonometriske principper og funktioner. Faget teknologi tænkes 

som bindeleddet mellem alle fagene. Med forståelse, hjælp og indsigt fra de andre fag, sker 

procesudviklingen i teknologi, og det er i teknologi, at der skrives en samlet rapport. 

Byrumsmøbel 

I dette projektforløb vil det være bæredygtighed, der er i fokus. I et sammenarbejde mellem erhvervsfaget 

og grundfaget teknologi, er det elevernes opgave i grupper at udvikle et socialt-bæredygtigt byrumsmøbel. 

Eleverne skal på deres skole ved hjælp af en bæredygtig trækonstruktion etablere et socialt samlingspunkt 

for eleverne på tværs af de forskellige uddannelser som findes på skolen, ud fra tankegangen- tænk globalt 

handl lokalt. I teknologifaget arbejder eleverne med kendskab til de forskellige faser i produktudvikling, 

miljøeffekters årsager og virkninger, visualisering samt opbygning af rapport. I tømrerfaget arbejder 

eleverne med konstruktion, materialekendskab og konstruktiv træbeskyttelse i model og mock-ups.   

Modulopbygningen og placering af fagene på grundforløbet - tømreruddannelsen 
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Tilknyttede mål i modulerne 

Strukturen på grundforløb træfagenes byggeuddannelse 

Uddannelsen opdeles i moduler, som hver for sig har tilknyttede mål fra det uddannelsesspecifikke fag. Ud 

over de uddannelsesspecifikke mål har hvert modul også sigte på, at elevernes personlige kompetencer 

udvikles. 

Intromodul  Modul 1 Modul 2 Modul 3 Prøvemodul 

     

2 uger 5 uger - valgfag 4 uger - valgfag 5 uger - valgfag 2 uger 

Lære at gå i 
teknisk skole 
Optimisme 
Kreativitet 
Ansvar for 
egen læring 

Samarbejdende 
Projektarbejdende 
Kommunikerende 
Reflekterende 
Kvalitetsbevidsthed 
Sikkerhed 

Planlæggende 
Informationssøgende 
Eksperimenterende 
Analyserende 
”Faglig stolthed” 

Selvstændighed 
Helhedsorienteret 
Analyserende 

Selvstændighed 
Helhedsorienteret 
Analyserende 

1.5. Geometriske 
betegnelser for 
bestanddelene i 
trekant, firkant, 
kvadrat, prisme, 
kegle og cirkel 
samt deres 
anvendelse 

1.1. Anvendelse af de 
almindeligste materialer 
og konstruktioner i 
bygge- og 
anlægsbranchen 
1.3. Symboler og 
tegningsstandarder, der 
anvendes i byggeriets 
tegninger 
1.4. Måletekniske 
standarder, værdier og 
tolerancer 
1.8. Regler for sortering 
og bortskaffelse af 
byggeaffald 
1.9. Gældende 
sikkerhedsregler i 
forbindelse med 
udførelse af 
arbejdsopgaver 
1.10. Forebyggelse af 
arbejdsbetingede 
belastningslidelser samt 
fysisk, kemisk-biologisk 
og psykosocialt 
arbejdsmiljø 
1.11. Håndtering af 
farlige stoffer 
1.12. Indholdet i en APV 

1.2. Sammenhængen i den 
samlede byggeproces og 
samarbejde mellem 
involverede faggrupper. 
1.4. Måletekniske 
standarder, værdier og 
tolerancer 
1.13. Forankring og 
afstivning af enkle 
konstruktioner 
1.14. Bygningsfysiske 
begreber og 
problemstillinger i forhold 
til energi, 
energioptimering, brand, 
lyd, lys og fugt 
1.15. Egenskaber, begreber 
og fagudtryk om træ, 
befæstigelser og 
pladematerialer 

 

1.2. Sammenhængen i 
den samlede 
byggeproces og 
samarbejde mellem 
involverede faggrupper. 
1.6. Regler for 
kvalitetskontrol 
1.7. Principper for 
bæredygtigt byggeri 
1.13. Forankring og 
afstivning af enkle 
konstruktioner 
1.14. Bygningsfysiske 
begreber og 
problemstillinger i 
forhold til energi, 
energioptimering, brand, 
lyd, lys og fugt 
1.16. Problemstillinger 
vedrørende råd, svamp 
og skimmel 

 

2.1.4. 
Håndværktøj og 
transportabelt el-
håndværktøj og 
vedligeholde dette 
2.1.13. Fejlmelding 
af el-værktøj i 
forhold til 
sikkerhedskrav 

2.1.1. Geometriske 
metoder til at konstruere 
og kontrollere de 
almindeligste vinkler, 
tre- kanter, cirkler og 
firkanter i forbindelse 
med praktisk arbejde. 
2.1.3. Håndtegnede 
skitser 
2.1.6. Identifikation af 
farer og ulykker før 
løsning af opgaver 
2.1.7. Arbejdsstillinger, 
bevægelser og 
arbejdsgange og vælge 

2.1.2. Betjening og 
afsætning højder ved hjælp 
af nivelleringsinstrument 
2.1.5. Opmåling og 
materialeberegning 
2.1.9. Arbejdsbeskrivelser 
og producenters produkt- 
og arbejdsanvisninger på 
dansk 
2.1.10. Udførelse af 
målfaste arbejdstegninger 
og projektionstegninger i 
et digitalt tegne- program, 
herunder drejning, 
omkantning og udfoldning 

2.1.5. Opmåling og 
materialeberegning 
2.1.10. Udførelse af 
målfaste 
arbejdstegninger og 
projektionstegninger i et 
digitalt tegne- program, 
herunder drejning, 
omkantning og 
udfoldning af enkle 
figurer i plan og lodret 
billede  
2.1.12. Udførsel og 
beklædning af gulv- væg- 
eller tagkonstruktioner 

 



 
 

39 
 

med henblik på at 
forebygge belastninger 
2.1.8. Sortering og 
bortskaffelse af 
byggeaffald 
2.1.10. Udførelse af 
målfaste 
arbejdstegninger og 
projektionstegninger i et 
digitalt tegne- program, 
herunder drejning, 
omkantning og 
udfoldning af enkle 
figurer i plan og lodret 
billede 
2.1.11. Opsnøring af 
profil og tilridsning af 
emner til konstruktioner 
 
 

af enkle figurer i plan og 
lodret billede 
2.1.12. Udførsel og 
beklædning af gulv- væg- 
eller tagkonstruktioner 
 

3.1. Den færdige 
opgaves manglende 
opfyldelse af fastsatte 
kvalitetsmæssige krav 
3.2. Forkert udvælgelse 
og frasortering af 
afgrænsede materialer 
ift. opstillede 
kvalitetskrav 
 

 4.3. samarbejde med 
andre om løsning af 
opgaver, herunder 
samarbejde med de 
forskellige faggrupper i 
bygge- og 
anlægsbranchen 
4.5. varetage egen og 
andres sikkerhed i 
kendte 
arbejdssituationer 
4.7. dokumentere, 
formidle og evaluere 
egne arbejdsprocesser, 
metoder og resultater 
4.8. anvende faglige 
udtryk og begreber 
4.10. vælge 
kommunikationsformer 
og - metoder, der er 
afpasset modtageren 

4.7. dokumentere, formidle 
og evaluere egne 
arbejdsprocesser, metoder 
og resultater 
4.9. søge og anvende 
relevante informationer og 
procedurebeskrivelser 
4.10. vælge 
kommunikationsformer og 
- metoder, der er afpasset 
modtageren 

4.1. vælge, begrunde og 
praktisk anvende de 
faglige arbejdsmetoder, 
der er mest 
hensigtsmæssige i en 
given situation 
4.2. planlægge, 
koordinere og udføre en 
overskuelig 
arbejdsproces 
4.4. anvende innovative 
metoder i opgaveløsning 
4.6. forklare og anvende 
eksisterende faglig 
dokumentation i en 
praktisk arbejdsproces, 
f.eks. følge vejledninger 
og arbejdstegninger 
4.7. dokumentere, 
formidle og evaluere 
egne arbejdsprocesser, 
metoder og resultater 
4.10. vælge 
kommunikationsformer 
og - metoder, der er 
afpasset modtageren 
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2.3.6 Certifikatfag: 

Certifikatfagene kan kun gennemføres ved absolut fuld tilstedeværelse under et helt kursus. Hvis 

eleven kommer forsent, kan vedkommende bortvises fra det pågældende kursus.  

Det er uddannelsesstedets opgave at anvise den pågældende elev til et nyt kurus. 

2.3.6.1 Førstehjælp  

Formål og profil: 

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

genoplivning og førstehjælp svarende til mellemniveau, jf. Dansk Førstehjælpsråd, DFR. 

Mellemniveau består af: 

 Livreddende førstehjælp, LRF 

 Hjerte-lungeredning, HLR 

 Førstehjælp ved tilskadekomst, TSK 

 Førstehjælp ved sygdom, SGD 

2.3.6.2 Elementær brand 

Formål og profil: 

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

trinvis brandbekæmpelse ved: 

 Yde trinvis brandbekæmpelse 

 Anvende håndslukkere 

 Redning og alarmering 

2.3.6.3 Rulle/bukkestillads 

Formål og profil: 

At eleven kan opstille, ændre og nedtage rulle- /bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for 

pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde 

på for de brugere, der efterfølgende skal anvende stilladset ved: 

 Kendskab til gældende lov 

 Følge en brugsanvisning for pågældende stillads 

 Varetage egen og andres sikkerhed ved opstilling 

 Ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører 

Vurdere stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader 
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3 EKSAMEN OG EVALUERING 

I undervisningen vægtes en kvalitativ evaluering, der bygger på dialog, og som har til formål at understøtte 

læreprocessen. Der gives to standpunkt karakterer i alle fag i løbet af semesteret. Et midt i og et i slutningen, 

umiddelbart før eksamen.  

3.1 EKSAMENER 
Eleven skal til én mundtlig eksamen i de gymnasiale fag, denne eksamen ligger i slutningen af skoleforløbet. 

Prøven udføres med ekstern censur, der koordineres med de andre tekniske skoler i regionen. Prøvefaget 

udtrækkes ved lodtrækning af skolen. Der kan trækkes lod mellem de tre grundfag; Matematik C, Fysik C og 

Teknologi C.  

Ud over eksamen i de gymnasiale fag afholdes en erhvervsfaglig grundforløbsprøve, der består af en 

teoretisk tegnedel og en praktisk bygge del samt en mundlig eksamen med ekstern censor.  

3.1.1 Eksamensgrundlag gymnasiefagenes afsluttende eksamen 

Matematik C 

Afsluttende prøve 

Der gives 30 minutters forberedelsestid pr. elev til prøven. I forberedelsen medbringer eleven egne noter 

samt formelsamling. Eleven må ikke kunne kommunikere under forberedelsen. Eksaminationen af den 

enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Under eksaminationen må eleven støtte sig til 

projektrapporten, det udleverede spørgsmål med evt. bilag, formelsamling samt notater udarbejdet under 

forberedelsen. 

Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage væsentlige 

sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af matematikken, der 

er behandlet i rapporten. 

Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i et lodtrukkent spørgsmål. Eksaminator udarbejder et 

passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er behandlet i undervisningen. 

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål. 

Fysik C 

Afsluttende prøve 

Der afholdes en mundtlig prøve. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive 

votering. Eleven kan starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. 

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationen tager udgangspunkt i én af de to godkendte dokumentationer, men begge dokumentationer 

kan, afhængigt af dokumentationernes indhold og eksaminationens forløb, indgå som 

eksaminationsgrundlag. 

Der trækkes lod mellem de to dokumentationer. 

Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven inddrages relevant fysik- og 

erhvervsfagligt udstyr. 
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Teknologi C 

Afsluttende prøve 

Der afholdes en mundtlig prøve. Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive 

votering. Eleven kan starte eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. 

Eksaminationsgrundlag 

Det produkt, som eleven har fremstillet samt den rapport, som eleven har udarbejdet. 

3.1.2 Erhvervsfagets Grundforløbsprøve 

Grundforløbsprøven består af tre dele: 

 En praktisk udførelse af en given byggeopgave 

 En tegneopgave 

 En mundlig eksamen på baggrund af de to andre dele, samt portfolioen 

3.1.2.1 Tegneprøven 

Tegneprøven er en projektionstegning der skal udføres individuelt i tegneprogrammet Autocad. Ved 

tegneprøven vurderes elevens rummelige sans og tegningsforståelse i forhold til de faglige krav, der er stillet 

i starten af H1. 

Prøvens varighed er 5 timer inklusiv udprintning af tegningen. 

Tegningen udføres individuelt og udprintes til aflevering. På tegningen er skrevet: 

 Titel 

 Navn 

 Dato 

Man får svar på prøven samtidig med eksamensevalueringen 

3.1.2.2 Praktisk grundforløbsprojekt 

Formålet med projektet er, at eleven får mulighed for at demonstre sine evner for at udføre en praktisk 

opgave, samt får mulighed for at vise, hvordan planlægning og materialeopmåling udføres.  

Eleven udfører en praktisk byggeopgave som er ens for alle elever. Inden eleven går i gang med udførsel af 

opgaven, skal eleven have udfyldt en logbog, som indeholder stykliste, beregninger, indkøbsliste, pris og en 

dokumenterbar tidsplan. Disse faktorer er med til at danne grundlag for den samlede vurdering af den 

praktiske prøve: 

Der udleveres en tegning af den praktiske opgave, som indeholder nødvendige oplysninger omkring mål, 

dimensioner mm.  

Køreplan for praktisk eksamen 

Tidsramme for udarbejdelse af praktisk prøve er 3 dage. 

Dag 1  

4 lektioner. Eksempel fredag. Udlevering af praktisk prøve. (Tegning, skabeloner til materialeberegning + 

anden beregning og logbog) 
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Eleven afleverer kopi af materialeberegninger og plan.  

Dag. 2 Opsnørring og igangsættelse 

Dag. 3 Afslutning af opgave, som gemmes til mundtlig eksamination 

3.1.2.3 Grundforløbsprøvens mundlige eksamen 

Eksamen bliver afholdt i værkstedet ved siden af det kolonihavehus, der blev bygget i 3. og 4. modul. 

Erhvervsfaglæreren er eksaminator, og den eksterne censor er en skuemester udpeget af det faglige udvalg. 

Den samlede eksamenstid er 30 minutter 

Den forløber som følge: 

 Valgfri fremlæggelse af kolonihavehuset, din praktiske opgave eller portfolio. 5 min.   

 Dialog omkring kolonihavehuset, din praktiske opgave, tegneprøven samt portfolio, 10 min. 

 Voterering, 7 min. 

 Tilbagemelding, 8 min. 

Der gives en afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker 

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

3.1.2.4 Erhvervsfagets Eksaminationsgrundlag  

 

Nr Måltype Mål Indgår i elementerne 

1.1 Viden Anvendelse af de almindeligste 
materialer og konstruktioner i 
bygge- og anlægsbranchen 

 Konstruktionslære 

 Materialevalg og bæredygtighed 

 Gældende regler og krav 

1.7  Principper for bæredygtigt 
byggeri 

 Materialevalg og bæredygtighed 

 Kendskab til klima indpakt af bygge 
metoder 

1.9  Gældende sikkerhedsregler i 
forbindelse med udførelse af 
arbejdsopgaver 

 Gældende regler og krav 

1.1
4 

 Bygningsfysiske begreber og 
problemstillinger i forhold til 
energi, energioptimering, 
brand, lyd, lys og fugt 

 Konstruktionslære 

 Materialevalg og bæredygtighed 

 Gældende regler og krav 

1.1
5 

 Egenskaber, begreber og 
fagudtryk om træ, 
befæstigelser og 
pladematerialer 

 Konstruktionslære 

 Materialevalg og bæredygtighed 

 Gældende regler og krav 

2.1.
1 

Færdigheder Geometriske metoder til at 
konstruere og kontrollere de 
almindeligste vinkler, tre- 
kanter, cirkler og firkanter i 
forbindelse med praktisk 
arbejde 

 Beregninger 

2.1.
5 

 Opmåling og 
materialeberegning 

 Beregninger 
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Oversigt over hvilke prøver de enkelte elementer evalueres i. 

Elementnavn Teoriprøve Praktisk prøve Tegneprøve 

Konstruktionslære x   

Materialevalg og 
bæredygtighed 

x x  

Gældende regler og krav x x  

Beregninger  x  

Tegningslære   x 

Planlægning og udførsel  x  

  

  

2.1.
10 

 Udførelse af målfaste 
arbejdstegninger og 
projektionstegninger i et 
digitalt tegne- program, 
herunder drejning, omkantning 
og udfoldning af enkle figurer i 
plan og lodret billede 

 Tegningslære 

2.1.
11 

 Opsnøring af profil og 
tilridsning af emner til 
konstruktioner 

 Tegningslære 

 Beregninger 

 Konstruktionslære 

 Planlægning og udførsel 

2.1.
12 

 Udførsel og beklædning af 
gulv- væg- eller 
tagkonstruktioner 

 Planlægning og udførsel 

4.2 Kompetencer Planlægge, koordinere og 
udføre en overskuelig 
arbejdsproces 

 Planlægning og udførsel 
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3.1.2.5 Bedømmelseskriterier for tømrernes grundforløbsprøve på EUX 

 

Navn                                                                                              Klasse                            Dato   

 
Samlet Karakter   

   

Tegningsprøve Point Bedømmelse 

Korrekt anvendelse af lag samt målsætning 1   

Profilbillede 2   

Planbillede 2   

Lodretbillede  3   

Helhedsindtryk 1   

Korrekt tegningshoved  1   

Sum max 10   

   

Mundtlig eksamen Point Bedømmelse 

Kan begrunde valgte materiale og befæstigelse 2   

Kan dokumentere valgte løsninger i toppjecer og anden faglitteratur 1   

Kan anvende relevante begreber og fagudtryk. 2   

Kan forklare om konstruktioners opbygning samt valgte detaljeløsning. 3   

Kan forklare gældende sikkerhedsregler, der er aktuelle i opgaven 1   

Kan redegøre for materialevalgets miljømæssige indflydelse i et 
bæredygtighedsperspektiv 1  

Sum max 10   

   

 
Praktisk grundforløbsprojekt Point   

Afvigelse af hovedmål +/- 3mm     

længde af bjælke, højde rem, bredden af konstruktionen 2   

3/5 dels reglen skal kontrolleres på planet. 1   

Planhed kontrolleres ved retskinne +/-3 mm. 1   

Beklædning. Placering og Inddeling +/- 3 mm fra udregningsmål 2   

Marvside udad, drypnæse og sømning 2   

Helhed  2   

Sum max 10   
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