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Praktiske oplysninger
Pædagogisk ansvarlig:
Den pædagogisk ansvarlige for erhvervsuddannelserne er Erhvervsuddannelseschef Rikke Søgren Raisa,
mail: rsr@sesg.dk tlf.: 7222 5903

Grundforløbet på tømreruddannelsen gennemføres på følgende adresse:
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Porthusvej 71
5700 Svendborg

Denne plan er opdateret den 2. juli 2021 og beskriver grundforløbet på uddannelsen til tømrer.

LINK uddannelsesbekendtgørelse til tømreruddannelsen
LINK uddannelsesordning til tømreruddannelsen
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Struktur og indhold
Grundforløbet er bygget op i uddannelsesspecifikke fag, grundfag, certifikatfag og valgfag.
Formålet med de 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.
Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af
uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige
arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende
almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen.
Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser.
Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at
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.
Grundfagets faglige mål opfyldes gennem arbejde med fagligt indhold, som udvider din almene- og
erhvervsfaglige viden. Stoffet vælges med relevans for din uddannelse og dit erhverv, så dine almene og
erhvervsfaglige kompetencer udvikles.
Uddannelsesspecifikke fag
Fagligt indhold
Modul 1
Introforløb 2 uger
Introduktion til faget
Kompetenceafklaring

Kompetencemål

Frihåndtegning Tegneprogram A-Cad

Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.
Udførelse af målfaste arbejdstegninger og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder drejning, omkantning og udfoldning af enkle
figurer i plan og lodret billede

Geometri

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

Opsnøring på plan og tilridsning af
træ

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

Værktøjsslibning

Grundlæggende kendskab til slibning og vedligehold af håndværktøj.

Traditionelle træsamlinger

Kendskab til traditionelle tapper, forsatser og bladsamlinger m.m.
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Modul 2
Samarbejdes projekt
Fritidshytte 5 uger.
Frihåndstegning, skitsering af
produkt. A-Cad, arbejdstegninger
Byggetekniske lovkrav

Kompetencemål
Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.
Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat,
prisme, kegle og cirkel samt deres anvendelse.
Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem
involverede faggrupper. Regler for kvalitetskontrol.

Arbejdsmiljø

Personlige værnemidler. Værktøjslære-El håndværktøj.

Principper for bæredygtigt byggeri
Dimensionering

Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.
Opbygning af gulvkonstruktion. Nivellering. Skæreseddel.

Materialelære

Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og
anlægsbranchen
1: Produktionsprincip: Udvælge ide til produkt, udarbejde krav til det valgte

Teknologi

produkt, beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et
produkt.
2: Produktudformning og produktion: Udvikle og fremstille et produkt,
anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet.
3: Test af produkt: Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med
de opstillede krav.
4: Dokumentation: Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister,
tegninger og lignende.

Modul 3
Samarbejdes projekt
Fritidshytte 5 uger.
Frihåndstegning, skitsering af
produkt. A-Cad, arbejdstegninger
Byggetekniske lovkrav

Kompetencemål
Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.
Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat,
prisme, kegle og cirkel samt deres anvendelse.
Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem
involverede faggrupper. Regler for kvalitetskontrol.

Arbejdsmiljø

Personlige værnemidler. Værktøjslære-El håndværktøj.

Principper for bæredygtigt byggeri
Dimensionering

Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.
Opbygning af gulvkonstruktion. Nivellering. Skæreseddel.

Materialelære

Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og
anlægsbranchen
1: Produktionsprincip: Udvælge ide til produkt, udarbejde krav til det valgte

Teknologi

produkt, beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et
produkt.
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2: Produktudformning og produktion: Udvikle og fremstille et produkt,
anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet.
3: Test af produkt: Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med
de opstillede krav.
4: Dokumentation: Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister,
tegninger og lignende.

Modul 4
Samarbejdes projekt
Fritidshytte 5 uger.
Frihåndstegning, skitsering af
produkt. A-Cad, arbejdstegninger
Byggetekniske lovkrav

Kompetencemål
Symboler og tegningsstandarder, der anvendes i byggeriets tegninger.
Geometriske betegnelser for bestanddelene i trekant, firkant, kvadrat,
prisme, kegle og cirkel samt deres anvendelse.
Sammenhængen i den samlede byggeproces og samarbejde mellem
involverede faggrupper. Regler for kvalitetskontrol.

Arbejdsmiljø

Personlige værnemidler. Værktøjslære-El håndværktøj. Kendskab til
stationære maskiner Dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets
uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads. Håndtering
af farlige stoffer.

Principper for bæredygtigt byggeri
Tagtyper

Regler for sortering og bortskaffelse af byggeaffald.
Spær konstruktion og dimensionering af spær. Opsnøring, fremstilling,
rejsning af spær. Forankring og afstivning af enkle konstruktioner.

Materialelære

Anvendelse af de almindeligste materialer og konstruktioner i bygge- og
anlægsbranchen. Problemstillinger vedrørende råd, svamp og skimmel
Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk
Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014.
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk
Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014.
1: Produktionsprincip: Udvælge ide til produkt, udarbejde krav til det valgte

Førstehjælp og brand

Teknologi

produkt, beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et
produkt.
2: Produktudformning og produktion: Udvikle og fremstille et produkt,
anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet.
3: Test af produkt: Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med
de opstillede krav.
4: Dokumentation: Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister,
tegninger og lignende.
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Modul 1:
Modulet indledes med et kompetenceafklaringsforløb af en uges varighed, modulet indeholder
værktøjslære og grundlæggende færdigheder i brug af tømrerfaget håndværktøj.
Den praktiske del af undervisningen er udskæring og samling af små tømmerkonstruktioner 45 x 95 reglar.
Den teoretiske del indeholder undervisning i Auto-Cad, projektionstegning, fagtegning og grundlæggende
tegningsforståelse.
Modul 2:
Opstart projekt Fritidshus som er et gennemgående tema i hele grundforløbet. Der startes med
gulvkonstruktionen som indeholder dimensionering af bjælkelag, bjælke afstande, opbygning af gulv,
isolering og pladetykkelse.
Alle bygningsdele tegnes i Auto-Cad og der arbejdes videre med projektionstegning, fagtegning og
grundlæggende tegningsforståelse.

Modul 3
Her arbejdes der med opbygning af facader, gavle og spær. Geometri i praksis 2-4-5 vinkel, krydsmål og
oprettelse af vinkelrette i stor skala. På facader og gavle arbejdes der med sikring vinkler (skivevirkning),
overholdelse af stolpeafstande, beklædning lodret og vandret, vindspærre og korrekt placering af
skruer/søm. Der arbejdes fortsat med Auto-Cad og dokumentation/kvalitetssikring.
Modul 4
Der arbejdes med færdiggørelse af projekt Fritidshytte. Der opsættes spær, hytten isoleres, der monteres
udvendig beklædning, vinduer og døre, lofter, tagbelægning og der udføres indvendig snedker arbejde.
Her skal du lære at arbejde sammen i et sjak. Der arbejdes fortsat med Auto-Cad, planlægning og
kvalitetssikring.
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Evaluering og bedømmelse
Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og
egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning
og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden
inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen.
Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.
Afsluttende standpunktsbedømmelse
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker
elevens opfyldelse af fagets mål.
Afsluttende prøve
Den afsluttende grundforløbsprøve består af en teoretisk mundtlig og en praktisk prøve.
Den teoretiske del:
Eleven trækker et evne f.eks. materialelære, konstruktiv træbeskyttelse osv. Eleven har 30
min. til forberedelse af emnet. Der 20 min. Eksamination og 10 til votering.
Eleven må bruge alle hjælpemidler, der er til rådighed, herunder elevens dokumentation og
notater fra undervisningen og udført arbejde på grundforløbet samt bøger brugt i
undervisningen.
Den praktiske del:
Eleven har 6 timer til den praktiske del af prøven.
Censor er ikke tilstede under udførslen af den praktiske prøve.
Censor skal være tilstede når den praktiske prøve bedømmes.
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af
elevens opfyldelse af de faglige krav, der er i grundforløbet, og som eleven skal opfylde forud for
undervisningen i hovedforløbet.
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Bedømmelseskriterier
Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven.
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af
elevens opfyldelse af de faglige krav, der er i grundforløbet, og som eleven skal opfylde forud for
undervisningen i hovedforløbet.
Uddannelsens navn

Tømrer

Prøvens grundlag er som
minimum følgende udvalgte
mål fra det
uddannelsesspecifikke fag.

Viden:
§ 3. stk. 2. pkt. 14 – Bygningsfysiske begreber og problemstillinger i forhold til
energi, energioptimering, brand, lyd, lys og fugt.
§ 3. stk. 2 pkt. 15 – Egenskaber, begreber og fagudtryk om træ, befæstigelser
og pladematerialer.
Færdigheder:
§ 3. stk. 3. pkt. 10 – Udførsel af målfaste arbejdstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder drejning, omkantning og udfoldning af enkle figurer i
plan og lodret billede.
Kompetencer:
§ 3. stk. 4. pkt. 6 – Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i
en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge vejledninger og arbejdstegninger.
§ 3. stk. 4. pkt. 8 – Anvende faglige udtryk og begreber.

I den konkrete prøve skal der
efter et tilfældighedsprincip
indgå andre af fagets mål
Eksaminationsgrundlaget
skal give eleven mulighed for
at demonstrere sin viden,
færdigheder og kompetencer
i forhold til de udvalgte mål.
Derfor skal
eksaminationsgrundlaget
omfatte:

Udvalgt pensum i forhold til trækning af emne.

BedømmelsesgrundlaElevens mundtlige fremlæggelse.
get skal give grundlag for at
bedømme elevens viden,
færdigheder og kompetencer,
derfor skal
bedømmelsesgrundlaget
omfatte:
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Der fastsættes følgende
bedømmelseskriterier, der er
præcise og udtømmende i
forhold til de udvalgte mål:
viden, færdigheder og
kompetencer

Eleven skal kunne demonstrere en grundlægende viden af udtrukket emne.
Eleven kan anvende relevante faglige udtryk, som beskrivelse af kendte faglige
problemstillinger.
Det accepteres at overstående fremkommer, ved hjælp af eksaminators
spørgsmål.

Prøven skal være

Praktisk

Mundtlig

Skriftlig

En kombination

X
Prøvens varighed pr. elev skal
være (mindst 30 min og
højest 7 timer)

½ time til forberedelse af spørgsmål
20 minutter til fremlæggelse, og spørgsmål fra eksaminator
10 minutter til votering og tilbagemelding. (Her i kan den praktiske prøve også
bedømmes)

Særlige forhold hvis prøven
tilrettelægges som
gruppeprøve
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Fælles standard for indhold og niveau i grundforløbsprøven
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag og danner grundlag for bedømmelse af elevens
opfyldelse af de faglige krav, der er i grundforløbet, og som eleven skal opfylde forud for undervisningen i
hovedforløbet.
Uddannelsens navn

Tømrer

Prøvens grundlag er som
minimum følgende udvalgte
mål fra det
uddannelsesspecifikke fag.

Viden:
§ 3. stk. 2. pkt. 13 – Forankring og afstivning af enkle konstruktioner

Færdigheder:
§ 3. stk. 3. pkt. 11 – Opsnøring af profil og tilridsning af emner til
konstruktioner.
§ 3. stk. 3. pkt. 12 – Udførsel af beklædning af gulv- væg- eller
tagkonstruktioner.
Kompetencer:
§ 3. stk. 4 pkt. 2 – Planlægge, koordinere og udføre en overskuelig
arbejdsproces.

I den konkrete prøve skal der
efter et tilfældighedsprincip
indgå andre af fagets mål
Eksaminationsgrundlaget
skal give eleven mulighed for
at demonstrere sin viden,
færdigheder og kompetencer
i forhold til de udvalgte mål.
Derfor skal
eksaminationsgrundlaget
omfatte:

En praktisk opgave der kan udføres på 6 timer.
Den praktiske opgave skal indeholde, profiltegning, og udførsel af beklædning
af gulv- væg- eller tagkonstruktioner.

Bedømmelsesgrundlaget skal give grundlag for at
bedømme elevens viden,
færdigheder og
kompetencer, derfor skal
bedømmelsesgrundlaget
omfatte:

Den praktiske opgave og profiler.
Opgaven skal være afleveret stående i lod og vatter.
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Der fastsættes følgende
bedømmelseskriterier, der er
præcise og udtømmende i
forhold til de udvalgte mål:
viden, færdigheder og
kompetencer

Tolerance på hovedmål +/- 5 mm = ikke bestået
Ud af følgende bedømmelseskriterier skal 3 ud af 5 være opfyldt.

•
•
•
•
•

Prøven skal være

Praktisk

Tolerance på lod og vatter er 3 mm på 60 cm.
Skal vise konstruktivtræbeskyttelse.
Regler for montering af beklædning, herunder fastgørelse.
Snitflader skal være rene savsnit uden efterbehandling.
Samlinger skal fremstå bindige, med maks. 3 mm luft.
Mundtlig

Skriftlig

X
Prøvens varighed pr. elev skal
være (mindst 30 min og
højest 7 timer)

6 timer

Særlige forhold hvis prøven
tilrettelægges som
gruppeprøve
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En kombination

Grundfag
Teknologi, niveau F
Teknologiundervisningen integreres i murerfaget, idet casen relaterer sig til byggeområdet inden for
flise/klinkearbejde. Endvidere bliver elevens produktion (model af klinkegulv) foretaget i murerværkstedet
og forestået af pågældende murerfaglærer.
Undervisningens mål er:
1. Produktprincip
a. Opstille forskellige ideer til produkt
b. Udvælge ide til produkt
c. Udarbejde krav til det valgte produkt
d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt
2. Produktudformning og produktion
a. Udvikle og fremstille et produkt
b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet
c. Gøre rede for produkters påvirkning af miljøet
3. Test af produkt Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav
4. Dokumentation Udarbejde arbejdsskitser, styk- og materialelister, tegninger og lignende
Kernestof: I faget arbejdes der med virkelighedsnære problemstillinger, og der fremstilles konkrete
produkter til løsning af disse.
Niveau F
1. Formulering af problemer
2. Opstilling af løsningsmuligheder
3. Bearbejdnings- og fremstillingsteknikker
4. Miljømæssige aspekter i forbindelse med produktionen
5. Materialevalg under hensyntagen til produktion, funktion og pris
6. Anvendelse af enkel naturvidenskabelig viden i forbindelse med produktudvikling
Fagligt indhold:
 Planlægning
 Formulering af problemer
 Løsningsmuligheder og produktkrav
 Bearbejdnings- og fremstillingsprocesser
 Miljømæssige aspekter i forbindelse med produktion og anvendelse af produktet
 Materialevalg under hensyntagen til design, produktion, funktion og pris
 Naturvidenskabelig viden eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling
 Kreativ og innovativ tænkning
 Digital arbejdsmetode
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 Faglig dokumentation
 Faglig kommunikation
Dokumentation:
Den skriftlige dokumentation vægtes og eleven benytter den hele vejen gennem forløbet.
Eleven arbejder med kernestoffet på to måder:
1) Eleven arbejder med små emneopgaver, som udarbejdes og dokumenteres digitalt og afleveres via
skolens digitale platform. Efterfølgende fremlægger eleven sit arbejde.
2) Eleven arbejder med sit produktudviklingsforløb, som løbende udarbejdes og dokumenteres digitalt i en
arbejdsportfolio. Ved forløbets afslutning afleverer eleven sit arbejde via skolens digitale platform.
Efterfølgende danner denne arbejdsportfolio en del af elevens indhold til fremlæggelse for klassen og
lærer. Som en del af elevens produktudviklingsforløb arbejder eleven med digitale tegninger (f.eks. i
Autocad), som ligeledes dokumenteres i elevens arbejdsportfolio. Eleven udarbejder endvidere et fysisk
produkt (evt. model heraf), som via billeder dokumenteres i elevens arbejdsportfolio. Det fysiske produktet
danner en del af elevens indhold til fremlæggelse for klassen og lærer.
Evaluering og bedømmelse:
Eleven bedømmes løbende af læreren og læreren giver løbende feedback til eleven, således elevens
læringsudbytte optimeres undervejs i forløbet. Feedbacken understøtter progressionen i elevens læring og
sikrer, at eleven reflekterer over sin udvikling. Der foretages således formativ evaluering gennem forløbet.
Den enkelte elevs arbejde dokumenteres i en arbejdsportfolio indeholdende de arbejdspapirer, som eleven
har udarbejdet for produktudviklingsforløbet. Med udgangspunkt i det produkt og den arbejdsportfolio
som eleven har fremstillet, gives der en standpunktskarakter i forhold til fagets mål. Faget afsluttes med en
fremlæggelse for klassen og lærer, som ligeledes tager udgangspunkt i elevens fremstillede arbejdsportfolio
og produkt. Forløbet afsluttes således med summativ evaluering. Der afholdes ingen prøve.
Matematik, Niveau F
Undervisningens mål er:
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. Matematisk modellering er det centrale
mål, som de øvrige mål relaterer sig til. Skolen beskriver valg af erhvervsfagligt emne, supplerende stof
samt sammenhængen mellem målene og stoffet i den lokale undervisningsplan.
Faglige mål:
1. Foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund
(modelleringskompetence), herunder
2. genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence),
3. anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle formeludtryk i deres grundform
(symbolkompetence),
4. gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder (kommunikationskompetence) og
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5. anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).
Kernestof: Tal- og symbolbehandling
1. Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk
2. Regningsarternes hierarki
3. Procentregning
4. Mål og vægt
5. Forholdsregning
6. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler
Erhvervsfagligt emne
Det valgte emne skal omfatte erhvervsfaglige beregninger. Der kan arbejdes med to eller flere mindre
erhvervsfaglige emner i stedet for et større. For elever, der gennemfører faget som valgfri aktivitet, kan der
vælges emner fra hverdag eller samfund i stedet for et erhvervsfagligt emne.
Supplerende stof:
Der vælges mindst et af emnerne geometri, funktioner og grafer samt statistik.
Geometri:
1. Enkle plangeometriske figurer (cirkel, trekant og firkant)
2. Enkle rumlige figurer (cylinder og prisme)
3. Målestoksforhold
4. Pythagoras’ læresætning
5. Trigonometri i retvinklede trekanter
Funktioner og grafer:
1. Koordinatsystemet
2. Forståelse og anvendelse af grafiske fremstillinger i almindelighed
3. Ligefrem proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse
4. Løsning af ligninger af første grad
Statistik:
1. Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser
2. Læsning, forståelse og vurdering af statistiske fremstillinger
3. Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer
4. Bestemmelse af gennemsnit, typetal og variationsbredde
Fagligt indhold:
I matematikundervisningen arbejdes der med erhvervsfaglige emner.
 Prisberegninger, hvor vi arbejder med f.eks. formler, procent m.v.
 Geometri, hvor vi arbejder med f.eks. areal og rumfang, vinkler, trigonometri m.v.
Dokumentation:
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Eleven udarbejder tre dokumentationer, hvori eleven demonstrerer matematisk modellering af praktiske
opgaver. Der arbejdes med såvel lukkede som åbne opgaver. Valg af matematisk model samt metode til
løsning af opgaverne skal fremgå af dokumentationen. De valgte dokumentationer skal tilsammen dække
de emner, der er arbejdet med i undervisningen, herunder det erhvervsfaglige emne. Elever, der
gennemfører faget som valgfri undervisning, kan vælge andet anvendelsesområde. Dokumentationerne kan
udarbejdes som en del af den almindelige opgaveløsning i klassen. Dokumentationerne godkendes af
læreren. Aflevering og godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning for, at eleven kan gå til den
afsluttende prøve.
Evaluering og bedømmelse:
Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring. Fokus for evalueringen er
elevens progression i forhold til at kunne vælge korrekt model til løsning af praktiske opgaver, til at kunne
aktivere modellerne oplistet i kernestoffet og det valgte supplerende stof samt til at kunne anvende
løsningsmetoder korrekt og dokumentere sin løsning.
Eksamen
Uddannelsens navn
Prøvens grundlag er som
minimum følgende mål fra
det
grundfagsbekendtgørelsen.

Prøveform

Matematik F
Foretage matematisk modellering til løsning af praktiske opgaver fra erhverv,
hverdag eller samfund (modelleringskompetence), herunder
 genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- og
repræsentationskompetence),
 anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt enkle
formeludtryk i deres grundform (symbolkompetence),
 gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder
(kommunikationskompetence) og  anvende relevante hjælpemidler
(hjælpemiddelkompetence).
Den afsluttende prøve varer to timer.
Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget
indeholder både lukkede og åbne spørgsmål.
Spørgsmålene har udgangspunkt i en praktisk situation og kan referere til elevernes
dokumentation. Spørgsmålene giver eleven mulighed for at demonstrere opnåelse
af de matematiske kompetencer, som beskrevet i fagets mål med fokus på
matematisk modellering.
Spørgsmålene dækker bredt inden for matematiske emner fra kernestoffet og det
supplerende stof, som er behandlet i undervisningen. Eleven arbejder i prøvetiden
med det udleverede prøveoplæg. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis.
Skolen beslutter, om eleverne kan vælge at arbejde parvis.
Skolen fastsætter, hvilke digitale hjælpemidler eleven har adgang til under prøven.
Prøveoplæg samt en oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen,
sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Op til fire elever aflægger prøve
samtidig.
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering.
Eksaminationen foregår ved, at lærer og censor taler med den enkelte elev om
dennes arbejde med matematikken. Eksaminators og censors samtale med den
enkelte elev fordeles over prøvetiden. Under eksaminationen gør eleven rede for de
beregninger, der er foretaget. Eleven kan henvise til eller inddrage eksempler fra de
medbragte dokumentationer. Eksaminator og censor kan stille uddybende
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Eksaminationsgrundlaget
Bedømmelsesgrundlaget

spørgsmål. Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre noter og
formelsamling.
Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af læreren. Prøveoplægget
tildeles eleven ved lodtrækning.
Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på
baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation.

Bedømmelseskriterier:
1. Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende opgaver, herunder:
a. Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske situationer,
b. kan vælge korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver,
c. kan foretage enkle beregninger korrekt, d. kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte
forhold,
e. kan anvende enkle formler til simpel beregning af ukendte størrelser,
f. har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt og
g. kan anvende hjælpemidler korrekt.
2. kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder:
a. Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger,
b. kan dokumentere beregninger skriftligt og c. kan forklare de matematiske emner og give eksempler på
deres anvendelse.
Prøvens varighed pr. elev
Den afsluttende prøve varer to timer.
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. minutter, inklusiv votering
Prøven er individuel og kan ikke gennemføres som gruppeprøve

Certifikatfag
Som en del af din uddannelse skal du erhverve dig følgende certifikater;
1) Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav til opstilling af rulle- og bukkestillads.
2) Kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav.
3) Varmt arbejde i henhold til Arbejdstilsynets krav om brandforanstaltninger i forbindelse med
gnistproducerende værktøj.
4) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds
uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 5) Kompetencer svarende til Dansk Brand- og
sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014
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Stillads
Beskrivelse:
Eleverne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser,
således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29.
juni 2004 "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler".
Mål:
Eleverne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den på
gældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de
medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset. Deltagerne kan foretage en vurdering af, om
stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal
udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og
opstillingsvejledningen. Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det
udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden
om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv. Deltagerne har viden om lovgrundlaget på
området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet
er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader. Uddannelsen opfylder kravet til særlig
uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 727 af 29. juni 2004.
Førstehjælp
Basisuddannelserne: "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)
Tilvalgsuddannelser:
”Førstehjælp ved blødninger” (1,5 timer)
”Førstehjælp ved skader i forbindelse med temperaturpåvirkninger” (1 time)
”Førstehjælp ved kemiske påvirkninger” (0,5 timer)
”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet” 1,5 timer
Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:
Særtillæg 1, Del 2 af "Førstehjælp ved ulykker" (1,5 timer)
Særtillæg 2, Akut opståede sygdomme, (1 time)
Særtillæg 3, Brancherelateret førstehjælp og forebyggelse (1 time)
Elementær brandbekæmpelse: 4 lektioner
1. Hvad er en brand, og hvordan spreder den sig
2. Nødflytning og evakuering
3. Alarmering af brandvæsenet
4. Slukningsmetoder og håndslukningsredskaber
5. Praktiske øvelser
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Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen
Beskrivelse:
Eleverne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger ved forskellige typer arbejde
med kold asfalt og bitumen.
Mål
Deltagerne kan træffe de nødvendige sikkerheds- og sundhedsforanstaltninger, herunder ventilation, ved
forskellige typer arbejde med kold asfalt og bitumen, herunder vælge og anvende de rigtige personlige
værnemidler inkl. åndedrætsværn ved hjælp af brugsanvisninger og evt. kodenummer ud fra viden om
forskellige sundhedsrisici ved kontakt med asfaltmaterialer, bitumenholdige materialer og asfaltrøg/dampe.
Deltagerne kan anvende brugsanvisninger, og kender substitutionspligten og eventuelle forbud for
anvendelse. Deltagerne kan varetage hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger. Deltagerne
kan instruere andre om sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold ved asfaltarbejde med kold asfalt og
bitumen. Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med arbejde med stoffer og
materialer jf. Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer nr. 292 af 26. april 2001 bilag IV.

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj
Beskrivelse:
Deltageren kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj brandteknisk korrekt samt vurdere
de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde.
Mål:
Deltageren kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af
varmt arbejde, som omfatter udførelse af bygningsopgaver med maskiner og værktøj, som afgiver gnister
eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet. Deltageren kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj som skærebrændere, vinkelsliber, loddeværktøj, eller varmluftpistol,
brandteknisk korrekt. Deltageren kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet
påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser
brandsikkerheden, samt kan udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.
Deltagerne kan foretage brandslukning på arbejdspladsen.

Valgfag
Du skal i valgfagstimerne foretage et valg, ud fra dit eget behov og det valg du ønsker i fremtiden. Der kan
vælges mellem fire typer af valgfag: - Støttefag - Grundfag - Bonusfag - Erhvervsfag 3
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