
LOKAL UNDERVISNINGSPLAN, guldsmed hovedforløb 
   

 1 

 
 

 
 

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN  
 

DEL 2 
 
 

EUD Hovedforløb  

Guldsmed 
 

 
 
 
 
 
 
 

Marts 2019 



LOKAL UNDERVISNINGSPLAN, guldsmed hovedforløb 
   

 2 

 
 

Indledning  

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

skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres 

bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.  

  

 

• Generelt for skolen 

• Praktiske oplysninger  
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og 

efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 steder i Storkøbenhavn.   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 

Dette betyder:   

Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og kreativ. 

Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for udvikling, partnerskaber 

og nye netværk. 

• Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk og strategisk 

anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”), i alle uddannelser og på alle niveauer i organisationen, 

og rummer i øvrigt følgende hoved-målsætninger:   

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

læringsfaciliteter. 

• Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- hovedforløb på NEXT har et omfang, der svarer til en 

fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 22.9.2014). Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret 

redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte læringselementer. 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en læringssituation:  

• Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.  

• Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.  

• Der skal være en opfølgning.  

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter opfyldes for målene i den 

enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er 

ofte brede personlige kompetencer i modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, eleverne skal opnå i den 

praktiske del af uddannelserne i virksomhederne.  

Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at planlægge eget arbejde  

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 timer om 

ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de udover den almindelige skemalagte teoretiske og praktiske 

undervisning får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven 

ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et 

skoleforløb.  

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af opgaver og projekter og 

hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning Center, 

værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er 

med varierende lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri undervisning 

anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som minimum for den styrede del af 

læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket 

omfang, der er lektielæsning / projektarbejde, samt tilbud om støtte til det på skolen. 

 

• Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT Uddannelse 

København  
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605, 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 afhængig af elevens forudsætninger, men 

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

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT foretages en 

kompetencevurdering. Ved optagelse på alle skolens erhvervsuddannelser indgår følgende overordnede kriterier: 

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

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=170605
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Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse 

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job og beskæftigelse i 

foreningsliv 

 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litteratur. 

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

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk 

støtte, 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. 

Alle elever som på starttidspunkt er over 25 år, vil blive indkaldt til kompetencevurdering på skolen. Dette kan foregå både via 

samtale og afprøvning på værksted, hvoraf tiden derfor kan variere fra ½ dags til 9 dages varighed. 

Den personlige uddannelsesplan, som kompetencevurderingen munder ud i, udføres i Elevplan. 

 

 

 

• Eksamensregler på NEXT Uddannelse København – erhvervsuddannelserne 
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Skolens regler 

for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. 

BEK nr. 41 af 16.10.2014). Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i beskrivelsen af 

læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 3.0).   

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

• Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af eksaminer 

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

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

Alle elever informeres skriftligt om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver, den enkelte skal deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne, ved starten af skoleperioden, om hvilke grundfag, der 

kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de skal til eksamen i. 

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

hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 

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

• Eksamen  

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

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

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte elev. Elever, der ikke 

indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag til den manglende indstilling. Der gives 

endvidere besked om klageadgang. 

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

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken, videresendes klagen til ministeriet inden 10 

dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 

1009 af 22/09/2014).  

• 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 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801). 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er til stede under hele prøveforløbet 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, der ikke på forhånd er kendt af 

eleven. 

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

Praktiske prøver gennemføres ved, at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave, i et afgrænset 

tidsrum, i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

Projektprøver: projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt inden for et eller flere 

faglige områder. Skolen har på forhånd udpeget omfanget for den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164801
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eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med 

projektet. 

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale bedømmelsesplaner, der er 

beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 3 (Jf. § 3 i BEK nr. 41, 16.01.2014 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 

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

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

• Anvendelse af hjælpemidler 

• Prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

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

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

enkelte elementer   

• Anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse    

• Regler for eksamensafvikling  

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

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

for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne samt ophænges foran 

eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre hjælpemidler end de, til den 

aktuelle prøve, fastsatte. 

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

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 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873). 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. 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=73873
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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. 

• Sanktioner ved overtrædelse af regler  

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

prøven, og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

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

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 (BEK nr. 41, 16.01.14 

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427). 

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, grundet sygdom, forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der kan forlange 

lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt herefter have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse om prøver 

og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7 https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427. 

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

• Klager over eksamen  

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

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

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

Klagen kan vedrøre:  

• Eksamens/prøveforløbet 

• De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

• Bedømmelsen 

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

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

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

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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Klager, som vedrører svendeprøver eller lignende, afgøres i samråd med det faglige udvalg for uddannelsen. 

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

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver, træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges klageren og evt. andre 

berørte. 

Denne afgørelse kan indeholde: 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve (omprøve) eller 

Meddelelse om, at klagen er afvist 

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

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

af skolens afgørelse. 

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

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

   

• Bilag A: Eksamensreglement for elever  
Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og mundtlig eksamen. 

Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på alle modtagne ark 

også kladdepapir. 

Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler medbringes, skal de straks afleveres 

til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige forudsætninger 

henvises til bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6 

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

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge på dette.  Hvis 

en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin 

plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter den tilsynsførendes 

tilladelse, og kun under opsyn af en tilsynsførende                                 

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

lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig inden for de sidste 15 

minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise fra eksamen. Eksaminanden kan søge 

om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 

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

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

https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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Eleven kan indgive en skriftlig og begrundet klage over eksamen. Klagen skal afleveres til skolen senest to uger efter, at 

karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan vedrøre: 

• Eksamensforløbet 

• De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

• Bedømmelse 

• Overgangsordninger 
Overgangsordning for guld og sølvsmed elever på version 9, grundforløb. 

 

Elever, der har gennemført og bestået grundforløbet efter ”Indgangen produktion og udvikling nr. 329 af 11.04.2012” kan 

anmode om, at starte hovedforløbet på ny ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse til guld og sølvsmed” BEK nr. 390 af 

09/04/2015 (version 9). 

 

Du skal kunne dokumentere overgangskravet mellem version 8 og 9 eller have tilsvarende kvalifikationer.  

Uddannelsesbekendtgørelsen for uddannelsen til guld og sølvsmed findes her: 

www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=16873 

  

 

• Undervisningen i hovedforløbet 
 

Den overordnede struktur på uddannelsen vil almindeligvis komme til at se ud som nedenstående billede. Du vil derfor opleve 

en vekselvirkning mellem skole og praktik, hvor undervisningen og praktikken supplerer hinanden, for at du kan videreudvikle 

de færdigheder, du er blevet undervist i. 

 

 
Butiksguldsmed: Hvis du vælger at afslutte uddannelsen som butiksguldsmed, skal du afslutte H2 med en prøve. 

 

 

Nedenfor kan du se, hvilke fag du skal i gennem på hele uddannelsen, og på hvilke skoleperioder de ligger. 

 

• Fagplan standardiseret forløb 

 Niveau Uger H1 

5 uger 
H2 

5 uger 
H3 

5 uger 
H4 

5 uger 
H5          

5 uger 
 

Guldsmedefagets markedsvilkår 

 

R 
 

1,0 
 

X 
    

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=16873
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Håndværksbaseret smykketeknik 

 

 

R 
 

1,5 
 

X 
    

 

Lavteknologisk støbning 

 

 

R 
 

0,5 
 

X 
    

 

Iværksætteri og innovation 

 

 

R 
 

1 
 

X 

 

   

 
 

 

Grundlæggende reparation af smykker 

 

 

R 
 

1 
 

X 
 

 
   

 

International handel guld og sølv 

 

 

R 
 

1 
  

X 

 

   

•   

 

 

Miljø ved fremstilling af smykker 

 

 

R 
 

1 
 

 

 

 

X 
   

 

Illustration og modelarbejde 
 

R 
 

1 
 

 

 

 

X 
   

 

Grundlæggende ædelstensfatning 
 

R 
 

1 
  

X 

 

 

 
  

 

Guld og sølv CAD/CAM 
 

A 
 

1 
  

X 
  

 

 

 

 

Fremstilling af mekanikker 
 

A 
 

2 
   

X 

 

  

 

Vedligholdelse og reparation af smykker 
 

A 
 

1 
   

X 

 

  

 

Smykkestensfatning og gemmologi 

 

 

A 
 

2 
  

 

 

X 

 

  

 

Smykkefremstilling efter model 
 

A 
 

3,0 
    

X 

 

 

 

Maskinel støbning guld og sølv 

 

  

1 
 

 

 

   

X 
 

 

Smykkedesign 1  
 

A 
 

1 
    

X 
 

 

Smykkefremstilling efter tegning 
 

A 
 

3 
     

X 
 

Grundlæggende guldsmedearbejde 
 

A 
 

1 
     

X 
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Avanceret guldsmedearbejde 
 

A 
 

1 
     

X 
 

• Standardmerit 

I bekendtgørelsens bilag 1 fremgår standardmerit for elever over 25 år, der skal følge en erhvervsuddannelse for voksne (EUV). 

www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/20312/Uddannelsesordning%20for%20Guld-

%20og%20s%C3%B8lvsmedeuddannelsen.pdf 

 

Fagplan for elever over 25 med individuel merit udleveres til den enkelte elev efter gennemført RKV.  

 

• Valgfag 

Som elev på Industri og Design har du mulighed for at vælge tysk som andet fremmedsprog ud over engelsk. I forbindelse med 

undervisningen i hovedforløbene får du viden om virksomhedsøkonomi og får mulighed for at arbejde innovativt med udvikling 

af skolens udstyr. 

 

Du kan også vælge at bruge valgfaget til at fordybe dig i ét bestemt fag for at opnå dette fags mål. 

Nogle af valgfagene kan foregå i samarbejde med andre uddannelser på tværs af NEXT’s adresser. 

 

 

• Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, 

højniveaufag og påbygning 

 

• Undervisningsdifferentiering 

Undervisningsdifferentiering vil tage udgangspunkt i dit standpunkt og behov.  

Undervisningen vil blive tilrettelagt, sådan at undervisningen tilpasses dine evner og forudsætninger.  

Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af dine kompetencer, undervisningens indhold og selve faget. 

Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at dine tidligere erfaringer medinddrages og på den måde bidrager til 

opgaveløsning. 

En anden differentieringsmetode kan være at arbejde med et fælles emne, hvor der individuelt eller i grupper arbejdes med 

delemner af forskellig sværhedsgrad. 

I andre undervisningssituationer kan der differentieres ved hjælp af, for eksempel 

• Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen 

• Opgavemængden og opgavetypen 

• Arbejdsmetoder og hjælpemidler 

Du vil opleve at nogle elever får mere hjælp af underviserne end andre undervejs i et forløb. 

Det sker for at alle elever får mest mulig læring. 

 

• Fag med valgfrit højere præstationsniveau 

Hvis du ønsker og har forudsætninger for at gennemføre de obligatoriske uddannelsesspecifikke fag som udbydes på højere 

niveauer, har du mulighed for dette (jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser). Den tid du har til 

rådighed til faget på højere niveau, svarer til varigheden af faget på obligatorisk niveau. 
 

• Erhverrvsrettet påbygning 

På trin 2, guldsmed, er der mulighed for op til 4 ugers erhversrettet påbygning. 
  

http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/20312/Uddannelsesordning%20for%20Guld-%20og%20s%C3%B8lvsmedeuddannelsen.pdf
http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/20312/Uddannelsesordning%20for%20Guld-%20og%20s%C3%B8lvsmedeuddannelsen.pdf
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• Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
 

• Svendeprøve 

I sidste skoleperiode afholdes en svendeprøve. Prøven er en praktisk prøve. 

Den praktiske prøve har en varighed af 10 undervisningsdage 45 klokketimer og består af en opgave bestående af 

fremstillingsopgaver indenfor alle uddannelsens fag/mål. Opgaven du skal lave findes ved lodtrækning. Der er 8 emner, der 

trækkes lod om. Du skal udføre arbejdet alene og efter skolens eksamensreglement. 

 

Du vil, efter at have bestået den afsluttende prøve, få tilsendt et uddannelsesbevis/svendebrev fra Det Faglige Udvalg. 

 

Uddannelsens trin 1, butiksguldsmed, afsluttes med en prøve, som afholdes af skolen i den sidste skoleperiode. Prøven skal 

kun aflægges af elever, der afslutter uddannelsen med trin 1. Prøven er ligeledes en praktisk prøve. 

 

• Lokal uddannelsesplan 

Den lokale undervisningsplan og kvaliteten af skoleforløbene revurderes to gange om året, hvor der udføres audit på arbejdet 

af kolleger, der ikke er tilknyttet det pågældende skoleforløb. Auditten er en kombination af elevtilfredshedsmålinger, et 

auditskema, der sikrer at alle relevante punkter er overholdt samt mundtlig opfølgning. 

LUP’erne revideres én gang årligt, i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg ud fra resultaterne af de gennemførte 

audits. 

 

  

 

• Læringsaktiviteter i hovedforløbet 
Som elev på guld og sølvsmed uddannelsen, skal du på alle skoleophold lære at arbejde ressourcebevidst f.eks. under 

hensyntagen til svind. 

•  

• Hovedforløb 1 
På hovedforløb 1, vil du blive undervist i følgende fag: 

 

Iværksætteri og innovation - 1 uge 
 

I dette fag skal du etablere din egen fiktive virksomhed, som indebærer daglig drift, finansieringsmuligheder, organisatoriske 

principper, samarbejdsformer og priskalkulation. Det er en skriftlig opgave. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

Guldsmedefagets markedsvilkår - 1 uge 

 
Her tager vi udgangspunkt i et stilhistorisk designprojekt. Fra model til færdigt smykke. Herudover skal vi bl.a. igennem 

designprocesser/formsprog, målgrupper, stempellovgivningen, købelovgivningen og ophavsret. Udover teori vil der også indgå 

værkstedsarbejde. 
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UVM-mål: 

 

• Eleven kan identificere de historiske, designmæssige og modemæssige faktorer, der har indflydelse på 

smykkernesformgivning. 

• Eleven kan overføre det historiske formsprog i udviklingen af egne arbejder.  

• Eleven kan ud fra sit kendskab til en kundegruppe målrette sin formgivning af smykker til alder, nationalitet, køn og 

kultur.  

• Eleven kan opsøge og anvende relevante love og bestemmelser inden for faget herunder købelov, stempellov og 

ophavsret.  

• Eleven kan vurdere smykkers kvalitet på baggrund af sin viden inden for produktionsprocesser, globale markedsvilkår 

og etik. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

  

 

Lavteknologisk støbning - 0,5uge 

 
Her skal du støbe emner i sand og evt. sepiaskal. 

 

UVM-mål: 

• Eleven kan med støbesand eller sepiaskal udføre en afstøbning af et emne. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

Håndværksbaseret smykketeknik - 1,5 uge 

 

Her skal du arbejde med mekanikker og tilpasning efter tegning. Det kan være manchetknapper, øreclips, låse osv. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan udføre mekanikker med tilpasninger efter tegning f.eks. manchetknapper, øreclips eller låse.  

• Eleven kan arbejde ressourcebevidst fx under hensyntagen til svind.  

• Eleven kan udvælge relevante sammenføjningsteknikker til fremstilling af eget emne. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

Grundlæggende reparation af smykker - 1,0 uge 

 
Her skal du omkring bl.a. risikovurdering, planlægning og udførelse af div. reparationer. Rens, slib og udføre ukomplicerede 

maskingraveringer. 

Du vil få kendskab til lasersvejs og punktsvejs. 

 

 

UVM-mål: 
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• Eleven kan risikovurdere og planlægge reparation af komplekse smykker fx ændre størrelse på ringe med eller uden 

sten. Udskifte stifter m.m. 

• Eleven kan efter reparation slibe, polere og rense emner. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

  

 

• Hovedforløb 2 
På hovedforløb 2, vil du blive undervist i følgende fag: 

 

Miljø ved fremstilling af smykker - 1,0 uge 

 
Her skal vi have fokus på arbejdsmiljø, de kemikalier vi bruger i faget og ergonomi. Udover dette skal du reparere og 

risikovurdere smykker uden sten. 

 

UVM-mål: 

• Eleven kan opsøge relevante informationer om fagets kemikalier og anvende dem, så det sætter eleven i stand til at 

forbygge arbejdsskader. 

• Eleven kan indrette sin arbejdsplads under hensyn til ergonomi og arbejdsmiljø.  

• Eleven kan reparere og risikovurdere smykker uden sten  

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

International handel guld og sølv - 1,0 uge 

 

Du skal her tilegne dig viden omkring samarbejde, kultur, etik, indkøb, lovgivning og fagets arbejdsprocesser, 

modeller og tegning i Danmark og udlandet. 

 
UVM-mål: 

• Eleven kan på ét fremmedsprog opsøge og tilegne sig viden inden for fagets arbejdsprocesser og redskaber.  

• Eleven har indsigt i det arbejde der ligger forud for et internationalt samarbejde, lovgivning, modeller, tegning og 

beskrivelser.  

• Eleven kan opsøge specifikke informationer om andre kulturer der forudsættes ved et samarbejde. F.eks. kutyme, 

kultur, religion, etik m.m. 

• Eleven kan ved hjælp af digitale medier indkøbe materialer og værktøj til et givent smykke. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 
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Illustration og modelarbejde - 1,0 uge 

 
Her skal du tegne frihåndstegning, retvinklet projektion og udføre modeller i relevante materialer. Du skal lave tidsplaner og 

udregne rumfang og materialepriser. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan udføre skitser ved hjælp af frihåndstegning. 

• Eleven kan udføre modeller i relevante materialer.  

• Eleven kan fremstille retvinklet projektionstegning til en given opgave.  

• Eleven kan udregne rumfang og materialepris med moms.  

• Eleven kan tidsplanlægge en given opgave. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

Grundlæggende ædelstensfatning - 1,0 uge 

 
Her skal du forrive og lave rørfatninger til fatning af runde sten. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan udføre forrivninger på runde sten 15-07-2012 og fremefter 

• Eleven kan udføre fatning af sten i rørfatninger 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

Guld og sølv CAD/CAM - 1,0 uge 

 
Eleven kan konstruere enkle og egne tegninger i CAD til fremstilling af smykker 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan grundlæggende funktioner i IT arbejde.  

• Eleven kan udføre 3D tegning af simple emner.  

• Eleven kan under vejledning tegne 3D tegning af komplicerede emner. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 
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• Hovedforløb 3 
På hovedforløb 3, vil du blive undervist i følgende fag: 

 

Fremstilling af mekanikker - 2,0 uge 

 
Her skal du fremstille rør efter mål og fremstille et emne efter mål, med chanier og kontrachanier, feks. Æsker, medaljoner eller 

låse. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan fremstille rør efter mål. 

• Eleven kan fremstille et emne, efter mål, med chanier og kontrachanier f.eks. æsker, medaljoner eller låse. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

Smykkestensfatning og gemmologi - 2,0 uge 

 
Her får du kendskab til de mest anvendte ædelsten, deres slibninger, egenskaber og anvendelse. Du skal forrive og lave 

grabbefatninger og fremstille værktøj hertil. Herunder stikler, forrivere mm. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven har kendskab til de mest anvendte ædelsten samt deres forekomst og facettering.  

• Eleven kan kvalitetsbestemme ædelsten og er bekendt med deres fysiske og optiske egenskaber. 

• Eleven har indsigt i funktionen af de mest basale gemmologiske instrumenter og forstår basale procedurer for 

identifikation af ædelsten herunder bestemme Colour, Clarity, Carat og Cut på diamanter. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

Vedligeholdelse og reparation af smykker - 1,0 uge 

 
Her skal du omkring bl.a. risikovurdering, planlægning og udførelse af div. reparationer. Reparationer af knækkede grabber 

mm. Rens, slib, og udføre ukomplicerede maskingraveringer. Lasersvejs og puksvejs.  

 

UVM-mål: 

 

 

• Eleven kan risikovurdere og planlægge reparation af komplekse smykker fx ændre størrelse på ringe med eller uden 

sten. Udskifte stifter m.m. 

• Eleven kan efter reparation slibe, polere og rense emner. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

• Hovedforløb 4  
På hovedforløb 4, vil du blive undervist i følgende fag: 

 
Smykkefremstilling efter model - 3,0 uge 
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Du skal selvstændigt ud fra dit kendskab til fagets arbejdsprocesser udvælge metoder, til at fremstille et smykke efter 

modelarbejde f.eks hul ring (buksering, hul armring mm. Her skal du fremstille og vedligholde værktøjer 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan selvstændigt ud fra sit kendskab til fagets arbejdsprocesser udvælge værktøj og metoder til at fremstille 

et smykke efter eget modelarbejde f.eks. hul ring, hul armring m.m. 

• Eleven kan på højt niveau fremstille og vedligeholde værktøjer.  

• Eleven kan selvstændigt smede et emne efter model. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

Maskinel støbning guld og sølv - 1,0 uge 

 
Du skal fremstille gummiforme, udføre voksarbejde, indgipse til enten vakuumstøb og/eller slyngestøb. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan fremstille gummiform af model.  

• Eleven kan udvokse emner og fremstille vokstræ.  

• Eleven kan indgipse vokstræ.  

• Eleven kan forstå støbeprocessen ved f.eks. vakuumstøb eller slyngestøb.  

• Eleven kan støbe og fremstille min. 4 ens emner med blanke overflader. 

 

              Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 

 

  

 

Smykkedesign 1- 1,0 uge 

 
Her skal du arbejde med designprocessen, fra ide til færdigt smykke, med henblik på form og funktion. Du skal udarbejde 

præsentationsmateriale til din model, der begrunder valg af materialer, form og funktion. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan arbejde med designprocessen fra ide til færdig model.  

• Eleven kan udvikle en smykkemodel med henblik på form og funktion  

• Eleven kan vælge relevant modelmateriale til sit design  

• Eleven kan udarbejde en præsentation af sin model, der viser en begrundet udvælgelse af smykkets ide, form og 

funktion. 

 

Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 
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• Hovedforløb 5 
På hovedforløb 5, vil du blive undervist i følgende fag: 

 
Smykkefremstilling efter tegning - 3,0 uge 

 
Her skal du selvstændigt fremstille et smykke efter en tegning, hvori opsætning og lodning af komplekse emner indgår f.eks. 

ved hjælp af gips og termofix. 

 

Dette er dit sidste skoleforløb i din uddannelse som guldsmed. Det betyder at det er her du skal lave din svendeprøve. De 

første 3 uger varmer du op, med opgaver af sværhedsgrad som en svendeprøve. 

De sidste 2 uger er afsat til selve svendeprøven, skuemestre og reception. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan selvstændigt fremstille et smykke efter en tegning, hvori opsætning og lodning af komplekse emner 

indgår f.eks. ved hjælp af gips og termofix. 

• Eleven kan selvstændigt fremstille grabbefatninger ved trådarbejde og udfiling. 

 

              Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

  

 

Grundlæggende guldsmedearbejde - 1,0 uge 

 
Her skal du fremstille et givent emne efter model eller tegning, udføre legeringer på baggrund af din viden om ædelmetaller og 

selvstændigt vælge relevant værktøj og metoder til fremstilling af smykket. 

 

UVM-mål: 

• Eleven kan udføre legeringer på baggrund af viden om ædelmetaller  

• Eleven kan selvstændigt vælge relevant værktøj til opgaven  

• Eleven kan fremstille et givent emne efter model eller tegning  

• Eleven kan reparere låse i kæder af forskellige typer  

• Eleven kan udføre ukomplicerede maskingraveringer 

 

        Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 

 

 

 
Avanceret guldsmedearbejde 1,0 uge 
 

Her skal du selvstændigt fremstille komplekse smykker efter model eller tegning og selvstændig evaluere din egen 

arbejdsproces og det færdige emne. 

 

UVM-mål: 

 

• Eleven kan selvstændig fremstille komplekse smykker f.eks. hule armringe, armbånd m. chanierarbejde efter model 

eller tegning 

• Eleven kan selvstændigt evaluere på sin egen arbejdsproces samt det færdige emne. 

 

            Bedømmelse: Mundtlig evaluering og 7 trins-skala 
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• Løbende evaluering og feedback 
Dit praktiske arbejde og dine faglige kompetencer vil blive evalueret, hver gang du har færdiggjort et stykke arbejde i form af 

dialog med læreren. Derudover vil der med jævne mellemrum blive evalueret, minimum 2-3 gange på hele hovedforløbet.  

 

Efter hvert afsluttet modul vil der ligeledes blive kigget på dit arbejde og dine kompetencer, hvor du vil modtage individuel 

feedback fra dine lærere med henblik på, hvad der er gået godt og hvad du med fordel kan øve dig yderligere på.  

 

Der kan også indgå skriftlige opgaver som ligeledes vil blive evalueret. 

 

I teoretiske fag vil de din præstation i timerne samt om du er aktivt deltagende i undervisningen ligeledes blive vurderet.  

 

 

• Bedømmelse og prøver 
Der gives en bedømmelse efter hver læringsaktivitet. Den konkrete bedømmelse af dine faglige kompetencer er beskrevet 

under den enkelte læringsaktivitet.  

 

Bedømmelsen foregår almindeligvis efter 7-trins skalaen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


