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Forord 

Denne Lokale Uddannelsesbeskrivelse for GF2 EUX-snedkerne 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 fokusser. Dels at få 

indskrevet dette års implementering af Undervisning i Bæredygtig Udvikling og dels at få samlet de 

gymnasiale fags Undervisningsbeskrivelser (UVB) og erhvervsfagenes mere generelle Lokale Uddannelses 

Plan (LUP) i et samlet dokument. Dette tiltag er taget 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 Snedker GF2-forløbet. 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. 3.del 

omhandler evalueringen og eksamen, som i erhvervsfaget afspejler et ønske om at vægte de rent faglige 

færdigheder og kompetencer. 

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

Kvalitetschef, Tøger Kyvsgaard, Uddannelsesleder, Carsten Lindbo eller semesterets GF2 koordinator, David 

Rangan og selvfølgelig til fagenes undervisere. 

 

Underskrevet 

Carsten Lindbo 
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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 og anvendelse af LP-modellen søger vedvarende at sikre 

et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige forudsætninger og 

uddannelsesønske  

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

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

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

virksomhedsnær opgaveløsning 

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

inddragelse 

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

erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 

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

undervisningen  

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

indretning, materialer og læringsfaciliteter 

1.1.1 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. 

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. 

                                                           
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) 
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2 EUX GF2 SNEDKER, 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 
GF2 er en blanding af gymnasiefagene matematik, fysik og teknologi i kombination med snedkerfaget. 

Undervisningen er tilrettelagt således, at der er konventionel klasserumsundervisning i alle fag, men vi 

forsøger så vidt muligt at inddrage dem i tværfaglige projekter, så eleven oplever, at kompetencer fra 

eksempelvis matematikken kan bruges på værkstedet. 

Undervisningen vil foregå som en kombination af selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil være en 

progression i forhold til at opnå en sikkerhed og et overblik inden for samtlige fag. 

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. 

  

                                                           
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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2.2 STRUKTUR OG INDHOLD I UNDERVISNINGSFORLØBET 

 

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 arbejdsportfolie. Portfolien er et bærende element i undervisningen 

som sikrer sammenhæng imellem undervisningen i de teoretiske og praktiske fag. Portfolien er også en vigtig 

del af den løbende evaluering og indgår desuden som bedømmelsesgrundlag til grundforløbsprøven. På 

baggrund af det tætte sammenarbejde mellem faget teknologi og erhvervsfaget, vil portfolioen også indgå 

som et bærende element for dokumentationen i faget teknologi.  

Oversigt over opbygning i forhold til temaer. 

Semesteret er opdelt i 4 moduler. Det vil sige, at eleven arbejder med følgende temaer i 

undervisningen i teknologi, værkstedsfag og matematik. 

Det vil foregå som en blanding af ren klasserumsundervisning og mere praksisnær undervisning på 

værkstedet eller i klasselokalet. 
 

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 Snedkeruddannelsen: 

 Eleverne lærer og øver ergonomisk rigtige løft og arbejdsstillinger. 

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

 Eleverne anvender matematik i en praktisk sammenhæng, hvor de eksempelvis laver opmålinger af 

bygninger og tegner store vinkler på gulve. 

Byg et køkken 

på 6 uger 

Uge 4 -11 

Produktanalyse 

Uge 12  

              

Teknologianalyse  

uge 13 

 

             

Miljø 

Uge 14 

Multifunktionel 

Bænk 

Uge 14 - 21 

Forberedelse 

til GF2 Prøve 

Fra uge 21 
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 Byvandringer hvor eleverne lærer om arkitektur og design 

 Vikingespil med materialer eleverne selv producerer 

 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 

udvide elevernes kulturforståelse og generelle dannelse og dels rent fagligt. På turen er der 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 fags varighed er 12 uger (inkl. certifikatfagene førstehjælp og brand, Epoxy- og 

isocyanater, samt undervisning i rulle/ bukkestillads) 

Matematik C-niveau 

Fysik C-niveau 

Teknologi C-niveau 

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. 
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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 

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 

                                                           
4 BEK nr 1009 af 22/09/2014 (Gældende) Bilag nr. 13 https://www.retsinformation.dk/pdfPrint.aspx?id=164801 
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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. 
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2.3.2 Matematik specifikt for foråret 2017 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

Termin Januar 2017 – Juni 2017 

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 2017 

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin Januar 2017 – juni 2017 

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 

 

Undervisningen på GF2 er planlagt sådan, at eleven kommer igennem målpindene for Teknologi og 

en del af målpindene inden for snedkerfaget. Det der ikke ligger i opgaverne, kommer eleven 

igennem på værkstedet. 

 

Faglige mål: 

1. Eleverne skal planlægge og udføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne, 

produktprincip, behovsundersøgelse, produktudformning, produktionsforberedelse og produktion 

og test af produkt samt arbejde med problemstillinger som miljø og sikkerhed i relation til 

produktion, forbrug og bortskaffelse af et produkt. 

2. Endvidere skal eleven forholde sig til de teknologiske forandringer og teknologiens rolle i 

samfundsudviklingen samt arbejde med dokumentation. 

 

2.2. Kernestof 

1. Formulering af problemer og gennemførelse produktudvikling med fokus på systematisk 

idéudvikling herunder særlig fokus på vurdering af tilvalg og fravalg 

2. Idéudvikling, herunder brainstorm, mindmap og associationsteknik 

3. Udvælgelse, begrundelse og anvendelse af relevante bearbejdnings- og fremstillingsprocesser og 

relatere til branchens produktionsformer 

4. Udvælgelse af materialer, deres egenskaber, opbygning og egnethed i forskellige sammenhænge 

5. Inddragelse af miljømæssige problemstillinger i forbindelse med anvendte materialer, produktion 

og anvendelse af produktet, bortskaffelse samt miljøeffekter 

6. Udvælgelse af materiale under hensyntagen til aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, 

målgruppe, design, produktion, funktion og pris 

7. Anvendelse af naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling 

8. Samarbejde med andre i projektorganiserede forløb 

9. Opbygning af rapport 

10. Anvendelse af visuelle værktøjer 

 

Faglige mål—uddybet: 

1. Produktprincip 

a. Gennemføre systematisk ideudvikling 

b. Udføre indsamling af information om konkurrerende produkter og identificere fordele og 

ulemper ved disse 
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c. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt 

d. Afgøre hvilke officielle krav eller standarder der er relevante for den pågældende type produkt 

2. Behovsundersøgelse 

a. Udføre interview med kunder eller brugere for at afklare de behov, som produktet skal opfylde 

b. Beherske brug af digitale værktøjer i forbindelse med besøg hos kunder eller brugere 

c. Begrunde fokus for det kommende produkt og udarbejde krav ud fra oplysninger om kunders 

behov og produktets anvendelse 

3. Produktudformning 

a. Anvende naturvidenskabelig og teknisk viden i forbindelse med produktudvikling 

b. Anvende relevante officielle krav eller standarder i udviklingen af produktet 

4.Produktionsforberedelse og produktion 

a. Udarbejde målfaste tegninger på papir eller elektronisk som kan bruges i en produktion 

b. Udarbejde styk- eller materialelister 

c. Udarbejde en plan for fremstillingen af produktet 

d. Fremstille produktet med værktøjer og metoder, der hører til elevens uddannelsesområde, samt 

vurdere og dokumentere kvaliteten af produktet 

5. Test af produkt 

a. Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav 

b. Vurdere funktionalitet og eventuelle forbedringsmuligheder 

c. Vurdere om produktet passer med den indhentede viden om brugere og brugssituationer 

6. Dokumentation 

Udarbejde dokumentation for produktudviklingsforløbet i form af en arbejdsportfolio og en 

rapport. 

 

2.3.4.1 Formål og profil for det uddannelsesspecifikke erhvervsfagsfaglige på Snedkergrundforløbet 

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 

dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for Snedkeruddannelsen. 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. 
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Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 

arbejdsprocesser via praktiske projekt 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 ind tænke et bæredygtigheds perspektiv i processerne. 
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2.3.4.2 Teknologi C EUX specifikt for foråret 2017 

 

OPGAVE 1: 

Dine opgaver vil se ud som den, du ser nedenfor, og som er den første opgave, I skal løse: 
  

 Projekt 1: 

 

Tegn et køkken på 6 uger… 

Opgaven: 

Plantegningen viser et kollegieværelse fra Wiggerspark Kollegiet Fyns Sprotskollegium. Hvert rum er 

26,2 m2. 

I skal udvikle et lille køkken, som opfylder de behov, man har for at lave mad på en nem og 

funktionel måde. 

Køkkenet skal indeholde: 

Vask 

2 blus 

Lille ovn/mikroovn 

Køleskab 

Opbevaring i form af skab eller skuffer 

 

I har et vægfag på L1800mmxH2200mm 

I skal tegne køkkenet og vælge at gå i dybden med bordplade samt et modul (skab, skuffer, 

væghængte hylder mm) – dette skal laves i værkstedet som færdigt produkt i 1:1. 
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Opgaven indeholder følgende: 

Analyse og research på små køkkener inkl. dokumenteret besøg i min. 2 køkkenfirmaer 

Analyse af målgruppen i billeder og tekst (unge i alderen 17-25) 

Analyse af hygiejne (vigtigt i forhold til overflader, sprækker, behandling af træet) og funktion (hvad 

skal man bruge af plads til at hakke, vaske op mm.) 

Problemformulering, ideudvikling, tegning og modeller 

Eksempler på materialer, farver og samlinger 

Valg af ide og optegning 

Tidsplan samt uddeling og ansvar for opgaver 

Produktion af køkken inkl. dokumentation af processen 

Mundtlig præsentation af køkken samt aflevering af skriftlig rapport som opsummerer projektet. 
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I skal forholde jer til den ”stil”, I synes passer til jeres målgruppe i forhold til materiale, overflader, 

farver. 

 

Målpindene for Teknologi i denne opgave er: 

Innovation 

Produktudvikling 

Planlægning 

Ideudvikling (research, analyse, moodboards) 

 

Gymnasiefagene matematik og fysik inddrages i opgaven. 

 

Tidsplan for projektet kommer med opgaveformuleringen – da vi tit laver ændringer ex. med ekstra 

virksomhedsbesøg. 
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Opgave 2: 

Udvikl en multifunktionel bænk til Kollegieværelset på 8 uger 

 

 

”jakkens hvile” af Hans Wegner – eksempel på multifunktionelt møbel til manden 

 

 

Det multifunktionelle skab/seng/reol 
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Opgaven er: 

I skal udvikle en multifunktionel bænk til det lille kollegieværelse, hvor flere funktioner indgår i samme 

møbel. Opgaven vil tage afsæt i emnet multifunktionalitet samt ”bænken” som møbeltype. Målgruppen er 

den samme som i forrige opgave. Der vil indgå skriftlig analyse samt opmåling af en udvalgt bænk fra en 

given historisk periode. I forløbet skal I arbejde med:  

Kravspecifikationer 

Funktionsdiagrammer 

Arbejdsplanlægning  

Der vil blive arbejdet med rapportering samt opbygning af Teknologirapport. 

 

Målpinde for teknologi: 

Målgruppe 

Ideudvikling 

Analyse 

Planlægning 

Energiberegning/MEKA 

Produktionsprocesser 

 

Mål for opgave: 

Færdigt produkt i 1:1 samt teknologirapporten 

 

Evaluering: 

Mundtlig præsentation af møbel 

Teknologirapporten bedømme på 7-skalaen 

 

 

 

 

Bedømmelse og evaluering af projekter 1 

Projektet bliver bedømt som et gruppearbejde, hvor I får en evaluering af den mundtlige 

præsentation. 

I bedømmelsen vil der bl.a. blive lagt fokus på ide, proces, gruppearbejde, udførsel. 

 

Bedømmelse af opgave 2-4: 

Skriftligt arbejde bedømmes på 7-skalaen. Gruppen får en samlet karakter. 

 

Bedømmelse af projekt 4 samt Grundforløbsprøven: 

Begge bedømmes individuelt efter 7-skalaen. 

I projekt 5 Her bliver Teknologirapporten bedømt efter 7- skalaen. 
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2.3.5 Snedker relateret Erhvervsfag 

2.3.5.1 Indhold 

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

Dette sker igennem værkstedsarbejde med overvejende manuelt værktøj og teknisktegning overvejende 

igennem computerbaserede tegneprogrammer som solid works. 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 Solid works, samt en 

mus. 

2.3.5.2 Metode 

Undervisningen er overvejende projektorienteret og tilsigter både individuelle læreprocesser og 

gruppearbejde.  

2.3.5.3 Semesterets projekter 

Snedker-forløbet er opbygget omkring tværfaglige projektforløb med hver deres tematisering og fagindhold. 

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. 

Uddannelsen indeholder følgende grundfag: Matematik C, Fysik C og Teknologi C. Disse fag vil indgå i 

erhvervsfaget, samt i tværfaglige projektforløb. 

 

På GF2 kommer du til at arbejde med 5 tværfaglige projekter, hvor matematik, fysik, teknologi og 

snedkerfaget i forskellig grad er i spil. 

 

Projekterne ser ud som følger: 

Projekt 1 ”Et minikøkken” 6 uger 

- Et projekt om arkitektur, rum, skala, funktionalitet, mad, målgruppeforståelse, designmetode og 

ideudvikling.  

 

 

Matematik  Værksted Teknologi 

 

Målforhold 

Styrke 

Vægtstangsprincip 

Kraftpåvirkning 

Belastning 

 

  

 

Fagindhold for snedkerfaget: 

 Tegneundervisning 
med eleverne i 
tegneprogrammet 
Solidworks. 
Der laves både 2D 

arbejdstegninger og 3D 

tegninger 

 

Analyse og research 

Designmetode 

Ideudviklingsmetoder 

Innovation 

Målgruppeforståelse  

Arkitektur  

Procesværkstøjer (Gantt) 

Dokumentation  
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 Tidsplan for eget 
arbejde 

 Materialeforbrug 
(forventet) herunder 
skærelister 

 Køkkenelement 
udføres, hvor følgende 
komponenter skal 
indgå: 

- Opskæring af 
plademateriale 

- Limning af 
kantlister 

- Finering af 
elementets 
bestanddele 

- Samling af 
element med 
dyvler 

- Let skuffegang 
 

Skuffe (muligvis som prøve) 

 Skuffe udføres i 
materialerne Ahorn, Eg 
og Birkefiner 

- Materialer 
udvælges fra 
det savskårne 
træ 

- Kapsaves 
- Skæres groft op 
- Afrettes 
- Tykkelseshøvles 
- Not fræses 
- Skuffefront 

samles med 
fordæktsinkning 

- Bagstykke 
samles med 
gennemsinkning 

- Skuffebund i 
birkefiner 
tilpasses 

- Skuffe samles 
ved limning og 
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tolerancer 
overholdes 

Mål: 

I grupper udvikles, planlægges og bygges et lille køkken til et kollegieværelse. Projektet gennemtegnes og et 

delelement (en skuffe) afleveres som færdig model i 1:1 samt en skriftlig rapport. 

Projekt 2 ”Produktanalyse” 1 uge 

- En analyse hvor du lærer at analysere et produkt, en virksomhed. Forstår begreber som kvalitet, brand, 

markedsforståelse, hvem produktet henvender sig til mm. Vi arbejder ud fra teoribogen. 

 

 

Matematik Værksted Teknologi 

 

Indgår ikke i opgaven 

 

 

 

Indgår ikke i opgaven 

 

Markedsforståelse 

Branding 

Kvalitet 

Analyse 

Dokumentation 

Mål: 

Analysen laves individuelt og ender i en lille skriftlig opgave 

Projekt 3 ”Teknologianalyse” 1 uge 

- Her lærer du at anvende teknologianalysemodellen fra vores Teoribog. Opgaven handler om at se på et 

produkt i en større sammenhæng. Hvilke ressourcer ”koster” produktet? Hvilke påvirkninger har det på 

miljø, arbejdsmiljø mm. 

Fysik Værksted Teknologi 
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Projekt 4 ”Miljøanalyse” 1 uge 

- I arbejder med at analysere et produkt og dets miljømæssige påvirkning. I lærer om MEKA og LCA som 
måder man kan udregne/forklare de miljømæssige konsekvenser af en produktion. Vi bruger Teoribogen. 
 

Fysik Værksted Teknologi 
 
Udledning af CO2. 

Global temperaturstigning. 

Afsmeltning og 

havvandsstigninger. 

 

  
Bæredygtighed 

Miljøforståelse 

Ressourcer 

Begreber som 

recycling/upcycling) 

Analyse 

Mål: 

Analysen laves som gruppearbejde og ender i en lille skriftlig opgave 
 

 

 

 

Udledning af CO2. 

Global temperaturstigning. 

Afsmeltning og 

havvandsstigninger. 

 

 

Indgår ikke i opgaven 

 

Teknologianalysemodellen 

Research 

Analyse 

Mål: 

Analysen laves som gruppe og ender i en lille skriftlig opgave. I vælger et produkt på baggrund af forrige 

opave. 

Projekt 5 ”Multifunktionel bænk” 8 uger 

- Du skal udvikle en bænk til et kollegieværelse som har mere end en funktion. Opgaven tager afsæt i et 

bæredygtig perspektiv. Du skriver den store Teknologirapport om dette forløb. 

Fysik Værksted Teknologi 

 

Udledning af CO2 fra 

træafbrænding. 

Global temperaturstigning. 

 

Snedkerfaglige målpinde indgår 

 

Bæredygtighed 

Brugerprofil 

Opmåling af bænk 

Museumsbesøg 
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Afsmeltning og 

havvandsstigninger. 

 

  

Logbog 

Rapportskrivning 

Tegningsmateriale 

 

Mål: 

Bænken gennemtegnes og bygges i model 1:1. Der skal afleveres en større skriftlig rapport 

Afsluttende prøve i snedkerfaget 2-3 uger (afhængig af dato for prøven) 

- Projekt 5 er det projekt, som du skal op i til GF2 Prøven. Her viser du, at du har opnået de målpinde, som er 

opstillet for snedkerfaget. Der vil være tid til at lave bænken helt færdig, inden du skal op til prøven. 

Matematik  Værksted Teknologi 

 

Jf. UVB 

  

 

Grundforløbsprøve 

 

Planlægning 

Præsentation 

Dokumentation 

 

 

Mål: 

Du skal vise, at du har lært de grundlæggende snedkermæssige færdigheder i forhold til faget ”Snedker”. 

Herunder den skriftlighed der skal foreligge med arbejdsplaner, tidplan, procesbeskrivelser mm. Prøven er en 

mundtlig prøve. 
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2.3.5.4 Erhvervsfaget specifikt for foråret 2017 

I erhvervsfaget ser semesteret ud som følger: 

Undervisningsbeskrivelse  

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

Termin Januar 2017 – Juni 2017 

Institution NEXT 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Snedkerfaget EUD  

Lærere  

Hold  

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Teori 

Titel 2 Praktik (værksted) 

Titel 3 Håndmaskiner 

Titel 4 Stationæremaskiner 

Titel 5 Certifikatkurser 

Titel 6 Andet 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)  

Titel 1 Teori 

Indhold Tegneprogrammet solidworks herunder tegningslære og tegningsforståelse 

som f.eks. det at kunne læse og forstå en 2D tegning. 

Kendskab til forskellige trætypers vækst (nåletræ og løvtræ), herunder at kunne 

kende forskel på kerneved og splintved, høstved, vårved og bark 

Kendskab til træ fra savværk til tømmerhandel 

Værktøjslære: slibestemmejern, høvlen, sav (krydsfil, retfil, fintandet rygsav, 

japanersav), ziehklinge 

Maskinkørekort for: afretter, tykkelseshøvl, fræser, båndsav, rundsav, afkorter 

Introduktion til fugtmekanik dvs. at kunne læse og forstå sorptionskurver, 

måling af fugt i træ 

Tidsplanlægning af arbejdsopgaver 

Materiale bestilling/optælling i form af skærelister 

Arbejdsmiljø: sikkerhed ved stationæremaskiner, støj, støv 

Forslag:  Bæredygtig skovdrift/skovbrug 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

 

 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 
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Skriftlige 

opgaver til 

aflevering 

 

 

Titel 2 Praktik (værksted) 

Indhold Sinkesamlinger: gennemsinkning, gennemsinkning m gehring, fordæktsinkning 

Tapsamlinger: slidset tap, grundtap (styretap) 

Arbejde med, genkende og sortere gængse trætyper som f.eks. fyrretræ, eg, 

røget eg, ask, ahorn, amerikansk valnød og andre 

Finerarbejde herunder: lims påvirkning af plademateriale, kontrol og virkning af 

prestryk, kendskab til intarsia 

Lim, primært termoplastiske lime 

Stavlimning 

Udførsel af skab af stavlimet træ, incl. låge som beslås 

Overfladebehandling: sandpapir, lak og olie 

Forskellige samlingsteknikker: dyvler, domino og fiskesamlinger 

Arbejde med pladematerialer: Mdf, spån, krydsfiner, OSB 

Indføring i bygningselementer: gulve og opklodsning, tekniske regler, døre, 

vinduer, indfatninger, gerichter 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

Anviste sikkerhedsforanstaltninger overholdes 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Praktikken foregår i værkstedet, primært ved høvlbænke 

 

 

 

 

 

Titel 3 Håndmaskiner 

Indhold Dyksav 

Stiksav 

Dominosamlingsmaskine 

Fiske/kiksemaskine 

Skruemaskine 

Boremaskine 

Overfræser 

 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

Anviste sikkerhedsforanstaltninger overholdes 
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Værktøjet bliver introduceret, når behovet lægger sig op ad opgave 

 

 

 

Titel 4 Stationære maskiner 

Indhold Afretter 

Tykkelseshøvl 

Rundsav m. fintandet klinge 

Rundsav m. flækklinge 

Båndsav 

Fræser 

Søjleboremaskine 

Langhulsboremaskine  

Båndpudser 

Finerpresse 

Finerklipper 

 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

Verifikation af 

målopfyldelse 

Anviste sikkerhedsforanstaltninger overholdes 

Maskinkørekort skal tages i løbet af semesteret 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

Alene eller i små grupper på maskinværkstedet, men kun ved faglærers 

tilstedeværelse 
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Certifikatfag: 

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

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

 

Titel 1 Certifikatkurser 

Indhold Brandbekæmpning 

Epoxy- og isocyanaterkursus 

Førstehjælp 

Stilladskursus 

Omfang 

 

 

Særlige 

fokuspunkter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eleverne skal kunne:  

Brand 

Yde trinvis brandbekæmpelse 

Anvende håndslukkere 

Redning og alarmering 

Epoxy 

Eleven skal kunne udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og 

sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til sig selv og sine omgivelser jf. §5 i AT 

bekendtgørelsen nr 292 af 26 april 2001 ved: 

Øvelser med epoxy 

Øvelser med 2- komponente materialer 

Øvelser med isocyanater 

  

Førstehjælp 

Livreddende førstehjælp, LRF 

Hjerte-lungeredning, HLR 

Førstehjælp ved tilskadekomst, TSK 

Førstehjælp ved sygdom; SGD 

Stilladskursus 
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Verifikation af 

målopfyldelse 

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  

 

 

Certifikatprøver skal gennemføres og bestås 

 

Væsentligste 

arbejdsformer 

 

 

Almindelig klasseundervisning 
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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 

Grundforløbsprøve I Snedkerfaget EUX, januar 2017 

Grundforløbsprøven januar 2017 omhandler følgende: 

Fremstilling af skuffe med fordæktsinkning i frontstykket og med gennemsinkning i bagstykket 

Formål: 

Afprøve opnåede færdigheder på grundforløb 2, dvs. i skal vise at i er i stand til at tegne arbejdstegninger i 

Solidworks samt udføre korrekte tætte samlinger i praksis, og herfra vurderes det om i kan indstilles til 

videre forløb på uddannelsen. 

Tid: 

Den samlede tid for både teori (tegning), praktik og fremlægning er 4 arbejdsdage, fordelt som følger: 

 Tirsdag d.3 januar  kl. 8.15 – 15.00 (tegning) 

 Onsdag d. 4 januar  kl. 8.15 – 15.00 (praktik) 

 Torsdag d. 5 januar  kl. 8.15 – 15.00 (praktik) 

 Fredag d. 6 januar imellem kl. 8.15 – 13.00 (fremlæggelse enkeltvis) 

Forudsætninger: 

Alt arbejdet i praktikken udføres manuelt dvs., der må ikke anvendes maskiner til opgaven. 

Træ til prøven er afrettet, tykkelseshøvlet og udført med not i sidestykker (til skuffebund). Træet udleveres 

af skolen. 

Skuffens ydre mål er: 70*230*340mm 

Der laves 3 svalehaler i både forstykket (fordæktsinkningen) og i bagstykket (gennemsinkning) 

Materialer og mål: 

 Skuffefront: 20*70*230mm (Egetræ) 

 Bagstykke: 10*55*230mm (Ahorn) 

 Sidestykker: 10*70*340mm (Ahorn) 

 Bund: 5*220*330mm (Birkefiner) 

3.1.2.1 Grundforløbsprøvens mundlige eksamen 

Eksamen bliver afholdt i værkstedet. 

Erhvervsfaglæreren er eksaminator og den eksterne censor er en skuemester udpeget af det faglige udvalg. 
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Den samlede eksamenstid er 30 minutter 

Den forløber som følge: 

 Valgfri fremlæggelse vedr. praktiske opgave eller port folio. 5 min.   

 Dialog omkring din praktiske opgave tegneprøven, samt port folio, 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)     
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3.1.2.2 Bedømmelseskriterier for Snedkernes grundforløbsprøve EUX, 2017 

 

Navn                                                                                              Klasse                            Dato   

 
Samlet Karakter   

   

Tegningsprøve Point Bedømmelse 

.. 1   

.. 1   

.. 2   

.. 2   

.. 3   

Korrekt tegningshoved  1   

Sum max 10   

   

Mundtlig eksamen Point Bedømmelse 

.. 2   

.. 1   

.. 2   

.. 3   

.. 1   

Kan redegøre for materialevalgets miljømæssige indflydelse i et 
Bæredygtighedsperspektiv 1  

Sum max 10   

   

 
Praktisk grundforløbsprojekt Point   

..    

.. 2   

.. 1   

.. 1   

.. 2   

.. 2   

Helhed  2   

Sum max 10   
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