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Generelt for erhvervsuddannelserne 

 

Den generelle beskrivelse for skolen, findes i et særskilt dokument, og danner grundlag for beskrivelserne 

på grundforløbene og hovedforløbene.  

For hver uddannelse skolen udbyder, er der udarbejdet en undervisningsplan for henholdsvis grundforløbet 

og hovedforløbet.  

 

Praktiske oplysninger 

 

Pædagogisk ansvarlig:  

Den pædagogisk ansvarlige for erhvervsuddannelserne er Erhvervsuddannelseschef Rikke Søgren Raisa, 

mail: rsr@sesg.dk tlf.: 7222 5903  

 

Grundforløbet bygningsmaler gennemføres på følgende adresse:  

Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier 

Porthusvej 71 

5700 Svendborg 

Denne plan er opdateret den 25 juni  2021 og beskriver grundforløbet på uddannelsen til bygningsmaler.  
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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.  

Link til uddannelsesbekendtgørelse: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/492 

 

Tværfaglige undervisning  

Vi arbejder med tværfaglig undervisning så eleven oplever en sammenhæng med det almenfaglige og det 
fagfaglige, både den teoretiske og den praktiske og få teorien ind i praktikken. Det er på denne måde 
eleven vil opleve at undervisningen er helhedsorienteret og praksisnært. Eleven får teorien ind i praktikken. 
Vi anvender branche-faglighed så eleven kan opnå den viden og de færdigheder og kompetencer der 
kræves for at kunne blive bidragende samfundsborger og indgå i hvilket som helst GF2.  
  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/492
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Uddannelsesspecifikke fag 

Fagligt indhold 

Tema 1 

Emne Kompetence
mål 

Opgave 

Byggemøder  Her arbejdes med planlægning af det malerfaglige. 
 

Stregtrækning og 
geometriske figurer 

1.4. 
1.14 

Her arbejdes med farvefordeling, dekorative elementer, metoder 
og deres anvendelse. 

Etiketter   Etiketter og forståelse af symboler og koder 

Værktøj og ergonomi 1.5. 
1.7. 
1.9. 

Introduktion af værktøj, hjælpemidler og deres anvendelse. 
 
 

Portfolio og Sketch Up  1.12 Gennemgang af Portfolio. 
Anvendelse af elektronisk tegning til enkle farvesætningsopgaver. 

5 delt gråskala 1.1. 
1.2. 

1.10. 

Grundlæggende farvelære med blandingsøvelser i lysheder. 
 

Ittens 6 delte farvecirkel 1.1. 
1.2. 

1.10. 

Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. 
Grundlæggende viden om farvelære med afsæt i Ittens farvecirkel. 
 

Hvad laver en maler, 
samt 
arbejdsmarkedsforhold 

1.11 
1.15 
1.16 

Her arbejdes med om løn og ansættelsesforhold, mødetider, 
madpakker, sprogbrug, mobil, kundepleje, renlighed på job (rydde 
op) personlig hygiejne 

 

Tema 2 

Emne Kompetence
mål 

Opgave 

Love og overenskomst 
 
 
 

2.1.9 
2.1.11 
 

Du arbejder med gældende love, overenskomster og aftaler 
på arbejdsmarkedet. 
 

Ittens farvefigur og  
9 delt Gråskala 
  

 
2.1.2 

Du tager udgangspunkt i Ittens farvelære, og arbejder med 
praktisk farveblanding  
 

Vandfast krydsfiner 
opgave 
 

 
2.1 

Du arbejder med grundlæggende metoder og kvalitetssikring 
af eget arbejde 
 

Venteværelse 
 
 
 

2.1.1 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 

Venteværelse 
Du arbejder med en almindelig forekommende maleropgave 
under faglig vejledning, herunder: afdækning, afrensning, 
klargøring, bundbehandling og slutbehandling, samt 
afsluttende rengøring og aflevering. 
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2.1.8 
2.1.12 
 
 

Desuden arbejdes med hensigtsmæssig materialevalg, 
materiale beregning og brug af værktøj. 
Du vil arbejde med æstetiske overvejelser i farvesætning, 
både i praksis og i elektronisk udførelse. På bagvæggen skal 
indgå en dekoration, der udføres via "tapetrick" 

Træværk, Lakplade 
 
 

2.1 
2.1.1 

Foretage korrekt materialevalg i forhold til funktion og 
anvendelse i opbygning af træværk, fra bundbehandling til 
slutbehandling. Herunder anvendelse af værktøj. 

Arbejdsmiljø 
 
 
 

2.1.10 Du arbejder med forebyggelse af arbejdsbetingede lidelser og 
ulykker gennem valg af korrekte ergonomiske 
arbejdsstillinger. 
Du vil lære om personlig værnemidler og APV.  

Tapet på sidevæg 
 
 

2.1.1 
2.1.3 
2.1.4 
2.1.5 
2.1.6 
2.1.7 
2.1.8 
2.1.12 

Du arbejder med en almindelig forekommende maleropgave 
under faglig vejledning, herunder: afdækning, afrensning, 
klargøring, bundbehandling og slutbehandling, samt 
afsluttende rengøring og aflevering. 
Desuden arbejdes med hensigtsmæssig materialevalg, 
materiale beregning og brug af værktøj. 
Du vil arbejde med æstetiske overvejelser i farvesætning  

Bevægelse 
 
 

1.19 Her arbejder vi med sundhed, personlig hygiejne og 
bevægelse 
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Tema 3 

Emne Kompetence
mål 

Opgave 

 
NCS  
 

 
4.4 

Du skal arbejde med NCS farvesystemet. 
Lave farveefterligning og får en grundlæggende viden om 
praktisk farveblanding under faglig vejledning. 
 

 
Dekoration 
(Gyldnesnit) 
 
 

 
Findes i tema 
1  
1.13 
1.14 

Du skal arbejde med praktiske opgaver, hvor stil, form og farve 
anvendes kreativt. 
Du skal arbejde med æstetikken i opgaverne både af dekorative 
farvesætning og den praktiske udførelse.  

 
Facade opgave 
 

 
4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.8 
4.9 
4.10 
 
 
 
 

Du skal i denne opgave arbejde med faglig dokumentation i 
forhold til en praktisk bygningsmaleropgave, Du skal arbejde 
med areal og materialeberegning  
Arbejde med farveblanding og farveefterligning. 
Planlægge og lave en arbejdsbeskrivelse, koordinere og udføre 
en arbejdsopgave 
Du får kendskab til forskellige arbejdsprocesser og 
arbejdsmetoder. 
Du skal beskrive hvad der er mest hensigtsmæssig i forhold til 
miljø, sikkerhed og kvalitet 
Du får kendskab til forebyggelse af arbejdsbetingede lidelser og 
ulykker.  
 

Opgave til MBA (MBK) 4.1 Du skal søge efter, forklare og anvende eksisterende faglig 
dokumentation i forhold til en praktisk bygningsmaler opgave. 
 

 
Firma Profil 
 
 

 
4.11 
4.12 
 

Du skal lære at agere i bygningsmalerfaget ud fra en viden om 
forskellige virksomheds- og arbejdspladskulturer og 
samarbejdsrelationer i en virksomhed, herunder relationer 
mellem arbejdsgiver, arbejdsleder samt arbejdstager og mellem 
forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og 
kunder  

Du lærer at agere hensigtsmæssigt i bygningsmalerfaget ud fra 
en viden om aftaler og love på arbejdsmarkedet, fagets 
aflønningsformer, organisationernes og virksomhedernes 
struktur og virke 

Mit rum 
 
(Projekt til eksamen 
samt skriftlig del) 
 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.6 
4.7 
4.8 

Du skal lave et afsluttende projekt, udført i en halv bås, hvori 
indgår følgende: 

Du skal forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation 
i forhold til en praktisk bygningsmaleropgaver.  
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4.9 
4.13 
4.14 
4.15 
4.16 
4.17 
 

Du skal udarbejde en arbejdsbeskrivelse og plan på et givent 
stykke arbejde, herunder stille forslag til innovative ændringer 
eller brug af andre metoder. 

Du skal arbejde med fagrelevant it til tegning og farvesætning 

Du skal anvende de for bygningsmalerfaget relevante 
regningsarter i forbindelse med areal- og materialeberegning  

Du skal udføre farveblanding og farveefterligning. 

Du skal anvende bygningsmalerfagets almindeligste værktøjer, 
hjælpemidler og materialer sikkerhedsmæssigt korrekt og 
træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af arbejdsmiljøet i 
henhold til gældende miljø-og sikkerhedsbestemmelser samt 
planlægge dit arbejde på en sikkerheds- og sundhedsmæssig 
korrekt måde  

Du skal vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, 
der er mest hensigtsmæssige ud fra den givne situation og i 
forhold til miljø, sikkerhed og kvalitet  

Du skal anvende din viden om maleteknikker og om underlags 
art, tilstand, termiske forhold og betydningen i forhold til valg af 
metoder, teknikker og materialer  

Du skal anvende og vedligeholde fagets almindeligste værktøjer 
og hjælpemidler  

Du skal vise og udføre en almindeligt forekommende 
maleopgave. Herunder foretage afdækning, afrensning, 
klargøring, bundbehandling og slutbehandling (herunder 
rentrækning og beskæring)  

Du skal vise at du kan kvalitetssikre og reflektere over dit 
udførte arbejde for herigennem at kunne forbedre 
arbejdsprocesserne samt identificere sit behov for nye 
læringsmål  

Du skal analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der 
er relevante i forhold til uddannelsen  
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Elevrettet beskrivelse 

Tema 1 
Her præsenteres du bredt for faget og får viden om bygningsmalerens arbejdsopgaver, værktøj og 
hjælpemidler. 
Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med mindre opgaver i de forskellige discipliner. 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret, der anvendes forskellige arbejdsformer, med 
udgangspunkt i de forskellige emner og opgaver.  
Digitale medier og værktøjer præsenteres til faget. 
 
Tema 2 
Her får du færdigheder i mange af bygningsmalerens arbejdsopgaver. 
Du kommer til at arbejde teoretisk og praktisk med forskellige større og mindre opgaver i værkstedet. Der 
anvendes forskellige arbejdsformer, med udgangspunkt i de forskellige emner.  
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret, og praksisnært, omkring cases der er inspireret af 
malerfagets erhverv 
Digitale medier og værktøjer inddrages løbende.  
 
Team 3 
Her får du kompetencer i mange af bygningsmalerens arbejdsopgaver på grundlæggende niveau. 
Du kommer til selvstændigt i kendte situationer at udføre teoretiske og praktiske større og mindre opgaver 
i værkstedet. 
Der anvendes forskellige arbejdsformer, med udgangspunkt i de forskellige emner.  
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret, og praksisnært, omkring cases der er inspireret af 
malerfagets erhverv 
Den sidste del af tema 3 retter sig målrettet mod den afsluttende eksamen. 
Digitale medier og værktøjer inddrages løbende. 

 

Dokumentation 
 

Eleven dokumenterer sin læring og graden af målopfyldelse i sin elektroniske portfolio. Dokumentationen 
består af male-teknisk dokumentation, rapporter, temaopgaver billeddokumentation mm.   

Eleven arbejder med dokumentation af forskellige og relevante processer i maletekniske opgaver og i 
dokumentationen kan indgå flere faglige produkter. 

Elevens portfolio arbejde indgår i bedømmelsesgrundlaget for standpunktskarakteren i faget. 

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. 

 

 



10 
 

Afsluttende standpunktsbedømmelse  

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker 
elevens opfyldelse af fagets mål. 

Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at 
bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 
2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. Prøven 
bedømmes bestået/ ikke bestået. 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 
fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 

Prøvens varighed: 1½ time, hvoraf 1 time går til farveefterligning og pakkeliste samt en ½ time til 

eksamination inkl. votering.  

Eksaminationsgrundlag:  

Dit skriftlige projekt med opstalt samt din Portfolio. 
Afsluttende projekt i båsen. 
Mundtligt besvarelse af trukket spørgsmål, samt farveefterlignings og bestillingslistens opgave. 
Skriftlig grundforløbsprojektet inklusiv opstalt og spørgsmål vægter 1/3 af din samlede bedømmelse. 
Opgaven i båsen, farveefterlignings opgave samt din Portfolio vægter 2/3 af din samlede bedømmelse 

Bedømmelsesgrundlag  

Bedømmelsen af mundtlige eksamen tager afsæt i følgende emner, som har vægtning fordelt således: Port 
folio 40% - skriftligprøve 10% - farveefterligning 10% fremlæggelse. 
 

Bedømmelseskriterier  

 

Målopfyldelse ved BESTÅET:  

Fagets mål: 

Motivation/ide:  Eleven kan redegøre fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og fravalg i 

  forhold til ide og motivation. Arbejde kreativt med stil, form og farve, for 

  moderne løsninger i bygningsmalerfaget. 

Projekt beskrivelse:  Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en sikkerhedsmæssig  

  sundhedsmæssig korrekt måde, herunder anvende fagets   

  kodemærkningsbestemmelser til valg af relevante personlige værnemidler.  

  Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en arbejdsopgave. 
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  Anvende de for bygningsmalerfaget relevante regningsarter i forbindelse med 

  arealberegning og materialeberegning,  

Farve analyse:  Eleven kan sikkert anvende sin viden om farveteori. 

IT:   Eleven kan anvende fagrelevant IT indenfor tegningsforståelse og  
  kommunikation ved anvendelse af it.  
Praktisk del: 

Opstalt:   Eleven kan udvise forståelse for målestoksforhold, og optegning af rum i  

  udfoldelse.  

  Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise kendskab til maletekniske discipliner 

  på et grundlæggende niveau. Foretage farveblanding ud fra et grundlæggende 

  kendskab til farvernes blandingsmæssige forhold. 

Vægareal og træværk i bås:  Eleven kan foretage afrensning, klargøring, bundbehandling og slutbehandling 

  til dækket, lukket, glat, og jævn flade. 

  Der arbejdes inden for fagets almindelige arbejdsopgaver. 

  Anvende bygningsmalerfagets almindelige værktøjer, hjælpemidler og  

  materiel sikkerhedsmæssigt korrekt. 

 

Manglende målopfyldelse ved IKKE BESTÅET: 

 Ikke bestået gives for den utilstrækkelige og helt uacceptable præstation, der ikke demonstrerer den 

acceptabel grad af fagets mål. 

Fagets mål 

Motivation / ide:  Eleven demonstrerer manglende bevidsthed -og er ikke i stand til at redegøre 

  eller udvise bevidsthed for overvejelser vedr. valg og fravalg i arbejdet med 

  motivation og ide på et acceptabelt niveau.  

Projekt beskrivelse:  Eleven har en utilstrækkelig forståelse af projektet 

  Er ikke i stand til at redegøre eller udvise bevidsthed om projektet, 

  Kan ikke dokumenterer for fremgangsmåde og beskrivelse på et acceptabelt 

  niveau. 

Farve analyse:  Eleven har en utilstrækkelig viden –og kan ikke redegøre for forståelse af 

  farveteori og analyse på et acceptabelt niveau. 

IT:   Eleven har en utilstrækkelig viden – i anvendelsen af fagrelevant IT indenfor 

  tegningsforståelse og kommunikation samt anvendelse af it på et  

  acceptabelt niveau. 

Praktisk del: 

Opstalt:   Eleven har en manglende forståelse – og er ikke i stand til at demonstrer 

  målestoksforhold og optegning af rum i udfoldelse på et acceptabelt niveau. 



12 
 

  Eleven viser en utilstrækkelig præstation af grundlæggende færdigheder i 

  maleteknisk arbejde, herunder anvendelse af skrivestok og skrivepensel, på et 

  acceptabelt niveau. 

  Helhedsindtrykket af elevens arbejde fremstår ikke acceptabelt på niveauet. 

Vægareal og træværk i bås:  Eleven demonstrerer en utilstrækkelig præstation, i evnen til på  

  grundlæggende niveau at klargøre, opbygge bund og udføre slutbehandling på 

  vægareal og træværk. 

  Helhedsindtrykket af elevens arbejde fremstår ikke acceptabelt på niveauet.  

 

Tema 1 (Viden) 

Faglige mål: 

Akkuratesse: 

Kan eleven male inden for stregerne og hvor præcist bliver farverne, når de blandes. 

Håndelag: 

Håndtering af værktøj og materialer. Forstår eleven at bruge de rigtige værktøjer, til de forskellige opgaver. 

Præsentation af port folio og Sketch Up. 

 

Personlige mål: 

Se-forstå/ læs-forstå/ lyt-forstå: 

At eleven udfører de opgaver de skal ud fra opgavebeskrivelsen. 

Farvesyn: 

Test af farveblindhed og har et normalt farvesyn. 

Kan blande de farver/ nuancer de skal bruge. 

 

Sociale mål: 

Møde til tiden, er klar når undervisningen starter. Overholder pauserne. Er aktiv, også når der arbejdes med 

fælles projekter. 

Overholder deadlines og tager ansvar: 

Aflevere og færdiggør opgaverne til den aftalte tid. Rydder op efter sig selv. Ser repræsentative ud (ren, 

velsoigneret og ikke ”smurt” ind i maling. 

 

Tema 2 (Færdigheder) 

Dokumentation for opnåede læringsmål: 

Eleven laver en port folio over opgaverne i tema 2. Port folio kan indeholde fotodokumentation af det 

praktiske arbejde, de skriftlige opgaver m.m. 

Eleven vurderes på, om målene er opfyldt for de stillede opgaver, veldokumenteret og beskrevet. 

 

Tema 3 (Kompetencer) 

 

Eleven laver en præsentations port folie over opgaverne i tema 3. Port folien kan indeholde 

fotodokumentation af det praktiske arbejde, de skriftlige opgaver m.m. 

Denne præsentationsportfolie skal ligge til grund for eksamen. 
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Eleven vurderes på, om de stillede opgaver er fyldestgørende opfyldt, veldokumenteret og beskrevet. 

 

I tema 1+2+3 vil eleven, efter hver opgave aflevering, få feedback på blandt andet: 

 

Det maletekniske, farvelære/ farveforståelse, akkuratesse, samarbejdsevner, initiativ, det skriftlige 

materiale, renlighed under og efter arbejdet. 

 

Eleven vil få en standpunkts karakter efter 7 trins skalaen sidst i forløbet. 

 

Ved selve eksamen gives der ikke karakter, men bestået eller ikke bestået. 

 

 
Karakter Beskrivelse af karakter Målopfyldelse Mangler 

12  
Karakteren 12 Gives for 
den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende 
opfyldelse af fagets 
mål, med få 
uvæsentlige mangler. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teori: 
Motivation/ide. Eleven kan redegøre 
fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i forhold til ide og motivation. Arbejde 
kreativt med stil, form og farve, for moderne 
løsninger i bygningsmalerfaget. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en 
sikkerhedsmæssig sundhedsmæssig korrekt 
måde, herunder anvende fagets 
kodemærkningsbestemmelser til valg af 
relevante personlige værnemidler.  
Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en 
arbejdsopgave. 
Vise brug af fagets behandlingsanvisninger.  
 
Farve analyse: 
Eleven kan sikkert anvende sin viden om 
farveteori. 
 
IT: 
Eleven kan benytte fagrelevant IT inden for 
tegningsforståelse, farvesætning, areal og 
materialeberegning 
 
 
Praktisk del: 
 
Opstalt: 
Eleven kan udvise forståelse for 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise 
kendskab til maletekniske discipliner på et 
grundlæggende niveau. Foretage farveblanding 
ud fra et grundlæggende kendskab til farvernes 
blandingsmæssige forhold. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven kan foretage afrensning, klargøring, 
bundbehandling og slutbehandling til dækket, 
lukket, glat og jævn flade. 

Teori: 
Motivation / ide 
Der accepteres få og uvæsentlige 
mangler i elevens evne til at redegøre for 
ide og motivation. 
Det forudsættes at eleven i en dialog vil 
være i stand til sikkert og selvstændigt at 
rette op på disse mangler. 
 
Projekt beskrivelse: 
Der accepteres få og uvæsentlige 
mangler i projektbeskrivelsen. 
Det forudsættes at manglerne ikke har 
betydning for den samlede beskrivelse, 
men alene skyldes enkle og mindre 
fejlforståelser. 
Det forudsættes at eleven i en dialog vil 
være i stand til sikkert og selvstændigt at 
rette op på disse mangler. 
 
Farve analyse: 
 Der accepteres mindre uvæsentlige 
mangler i farveanalysen, som eleven i en 
dialog sikkert og selvstændigt kan rette 
op på. 
 
 
 
 
 
Opstalt 
Der accepteres få uvæsentlige mangler i 
elevens evne til at arbejde med 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise grundlæggende kendskab til 
maleteknisk arbejde, herunder 
anvendelse af skrivestok.  
Det forudsættes at manglerne ikke 
forstyrrer helhedsindtrykket. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Der accepteres få uvæsentlige mangler i 
elevens evne til på grundlæggende 
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Der arbejdes indenfor fagets almindelige 
arbejdsopgaver. 
Anvende bygningsmalerfagets almindelige 
værktøjer, hjælpemidler og materiel 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
 
 

niveau at klargøre, opbygge bund og 
udføre slutbehandling på vægareal og 
træværk. Det forudsættes at manglerne 
ikke forstyrrer helhedsindtrykket. 
 

 

 
Karakter Beskrivelse af karakter Målopfyldelse Mangler 

10    

  
Karakteren 10 gives for 
den fortrinlige 
præstation, der 
demonstrerer 
omfattende opfyldelse 
af fagets mål, med 
nogle mindre 
væsentlige mangler 

Teori: 
Motivation/ide. Eleven kan redegøre 
fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i forhold til ide og motivation. Arbejde 
kreativt med stil, form og farve, for moderne 
løsninger i bygningsmalerfaget. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en 
sikkerhedsmæssig sundhedsmæssig korrekt 
måde, herunder anvende fagets 
kodemærkningsbestemmelser til valg af 
relevante personlige værnemidler.  
Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en 
arbejdsopgave. 
Vise brug af fagets behandlingsanvisninger.  
 
Farve analyse: 
Eleven kan sikkert anvende sin viden om 
farveteori. 
 
IT: 
Eleven kan benytte fagrelevant IT inden for 
tegningsforståelse, farvesætning, areal og 
materialeberegning 
 
Praktisk del: 
 
Opstalt: 
Eleven kan udvise forståelse for 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise 
kendskab til maletekniske discipliner på et 
grundlæggende niveau. Foretage farveblanding 
ud fra et grundlæggende kendskab til farvernes 
blandingsmæssige forhold. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven kan foretage afrensning, klargøring, 
bundbehandling og slutbehandling til dækket, 
lukket, glat og jævn flade. 
Der arbejdes inden for fagets almindelige 
arbejdsopgaver. 
Anvende bygningsmalerfagets almindelige 
værktøjer, hjælpemidler og materiel 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
 
 

Teori: 
Motivation / ide 
Der accepteres få mindre væsentlige 
mangler i elevens evne til at redegøre for 
ide og motivation. 
Det forudsættes at eleven under 
begrænset vejledning kan rette op på 
flere af manglerne. 
 
Projekt beskrivelse: 
Der accepteres få mindre væsentlige 
mangler i projektbeskrivelsen. 
Det forudsættes at manglerne ikke har 
betydning for den samlede beskrivelse, 
men alene skyldes enkle og mindre 
fejlforståelser. 
Det forudsættes at eleven under 
begrænset vejledning kan rette op på 
flere af manglerne. 
 
Farve analyse: 
 Der accepteres få mindre væsentlige 
mangler i farveanalysen, Det forudsættes 
at eleven under begrænset vejledning 
kan rette op på flere af manglerne. 
 
Opstalt: 
Der accepteres få mindre væsentlige 
mangler i elevens evne til at arbejde med 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise grundlæggende kendskab til 
maleteknisk arbejde, herunder 
anvendelse af skrivestok.  
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår mindre sikkert. 
 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Der accepteres få mindre væsentlige 
mangler i elevens evne til på 
grundlæggende niveau at klargøre, 
opbygge bund og udføre slutbehandling 
på vægareal og træværk. 
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår mindre sikkert. 
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Karakter Beskrivelse af karakter Målopfyldelse Mangler 

7    

  
Karakteren 7 gives for 
den gode præstation, 
der demonstrerer 
opfyldelse af fagets 
mål, med en del 
mangler. 

Teori: 
Motivation/ide. Eleven kan redegøre 
fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i forhold til ide og motivation. Arbejde 
kreativt med stil, form og farve, for moderne 
løsninger i bygningsmalerfaget. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en 
sikkerhedsmæssig sundhedsmæssig korrekt 
måde, herunder anvende fagets 
kodemærkningsbestemmelser til valg af 
relevante personlige værnemidler.  
Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en 
arbejdsopgave. 
Vise brug af fagets behandlingsanvisninger.  
 
Farve analyse: 
Eleven kan sikkert anvende sin viden om 
farveteori. 
 
IT: 
Eleven kan benytte fagrelevant IT inden for 
tegningsforståelse, farvesætning, areal og 
materialeberegning 
 
 
Praktisk del: 
 
Opstalt: 
Eleven kan udvise forståelse for 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise 
kendskab til maletekniske discipliner på et 
grundlæggende niveau. Foretage farveblanding 
ud fra et grundlæggende kendskab til farvernes 
blandingsmæssige forhold. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven kan foretage afrensning, klargøring, 
bundbehandling og slutbehandling til dækket, 
lukket, glat og jævn flade.  
Der arbejdes inden for fagets almindelige 
arbejdsopgaver. 
Anvende bygningsmalerfagets almindelige 
værktøjer, hjælpemidler og materiel 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
 
 

Teori: 
Motivation / ide 
Der accepteres mindre mangelfuld 
mundtlig redegørelse for elevens evne til 
at begrunde valg og fravalg, samt 
redegøre for ide og motivation. 
Eleven er under vejledning ikke i stand til 
at rette op på manglerne. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven er i de fleste sammenhænge i 
stand til at redegøre for projekt 
beskrivelsen. 
Der accepteres mindre sikkerhed i 
elevens evne til at redegøre for 
projektbeskrivelsen. 
 Eleven er under vejledning ikke i stand til 
at rette op på manglerne. 
 
Farve analyse: 
 Der accepteres en del mangler i elevens 
evne til at redegøre for farveanalysen. 
Eleven er under vejledning ikke i stand til 
at rette op på manglerne. 
 
 
 
 
0pstalt: 
Der accepteres en del mangler i elevens 
arbejde med målestoksforhold, 
optegning af rum i udfoldelse og vise 
grundlæggende kendskab til maleteknisk 
arbejde, herunder anvendelse af 
skrivestok.  
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår mindre sikkert. 
 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Der accepteres en del mangler i  elevens 
evne til på grundlæggende niveau at 
klargøre, opbygge bund og udføre 
slutbehandling på vægareal og træværk. 
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår mindre sikkert. 
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Karakter Beskrivelse af karakter Målopfyldelse Mangler 

4 
   

  
Karakteren 4 gives for 
den jævne præstation, 
der demonstrerer en 
mindre grad af fagets 
mål, med adskillige 
væsentlige mangler. 

Teori: 
 
Motivation/ide. Eleven kan redegøre 
fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i forhold til ide og motivation. Arbejde 
kreativt med stil, form og farve, for moderne 
løsninger i bygningsmalerfaget. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en 
sikkerhedsmæssig sundhedsmæssig korrekt 
måde, herunder anvende fagets 
kodemærkningsbestemmelser til valg af 
relevante personlige værnemidler.  
Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en 
arbejdsopgave. 
Vise brug af fagets behandlingsanvisninger.  
 
Farve analyse: 
Eleven kan sikkert anvende sin viden om 
farveteori. 
 
IT: 
Eleven kan benytte fagrelevant IT inden for 
tegningsforståelse, farvesætning, areal og 
materialeberegning 
 
Praktisk del: 
 
Opstalt: 
Eleven kan udvise forståelse for 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise 
kendskab til maletekniske discipliner på et 
grundlæggende niveau. Foretage farveblanding 
ud fra et grundlæggende kendskab til farvernes 
blandingsmæssige forhold. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven kan foretage afrensning, klargøring, 
bundbehandling og slutbehandling til dækket, 
lukket, glat og jævn flade. 
Der arbejdes inden for fagets almindelige 
arbejdsopgaver. 
Anvende bygningsmalerfagets almindelige 
værktøjer, hjælpemidler og materiel 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
 
 
 
 

Teori: 
 
Motivation / ide 
Der accepteres at eleven med adskillige 
væsentlige mangler kan gøre rede for 
motivation og ide, samt overvejelser 
vedr. valg og fravalg.  
Eleven vil under vejledning ikke være i 
stand til at rette op på manglerne. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven kan med adskillige væsentlige 
mangler gøre rede for projekt 
beskrivelsen. 
Eleven vil under vejledning ikke være i 
stand til at rette op på manglerne. 
 
Farve analyse  
Eleven kan med adskillige væsentlige 
mangler redegøre for farveanalysen. 
Eleven vil under vejledning ikke være i 
stand til at rette op på manglerne. 
 
0pstalt: 
Der accepteres adskillige væsentlige 
mangler i elevens arbejde med 
målestoksforhold, optegning af rum i 
udfoldelse og vise grundlæggende 
kendskab til maleteknisk arbejde, 
herunder anvendelse af skrivestok.  
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår mindre sikkert. 
 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Der accepteres adskillige væsentlige 
mangler i elevens evne til på 
grundlæggende niveau at klargøre, 
opbygge bund og udføre slutbehandling 
på vægareal og træværk. 
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår mindre sikkert. 
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Karakter Beskrivelse af karakter Målopfyldelse Mangler 

02 
   

  
Karakteren 02 gives for 
den tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable 
grad af opfyldelse 
fagets mål. 

Teori: 
 
Motivation/ide. Eleven kan redegøre 
fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i forhold til ide og motivation. Arbejde 
kreativt med stil, form og farve, for moderne 
løsninger i bygningsmalerfaget. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en 
sikkerhedsmæssig sundhedsmæssig korrekt 
måde, herunder anvende fagets 
kodemærkningsbestemmelser til valg af 
relevante personlige værnemidler.  
Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en 
arbejdsopgave. 
Vise brug af fagets behandlingsanvisninger.  
 
Farve analyse: 
Eleven kan sikkert anvende sin viden om 
farveteori. 
 
IT: 
Eleven kan benytte fagrelevant IT inden for 
tegningsforståelse, farvesætning, areal og 
materialeberegning 
 
Praktisk del: 
 
Opstalt: 
Eleven kan udvise forståelse for 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise 
kendskab til maletekniske discipliner på et 
grundlæggende niveau. Foretage farveblanding 
ud fra et grundlæggende kendskab til farvernes 
blandingsmæssige forhold. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven kan foretage afrensning, klargøring, 
bundbehandling og slutbehandling til dækket, 
lukket, glat og jævn flade. 
Der arbejdes inden for fagets almindelige 
arbejdsopgaver. 
Anvende bygningsmalerfagets almindelige 
værktøjer, hjælpemidler og materiel 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
 
 
 
 

Teori: 
 
Motivation / ide 
Eleven kan i minimal acceptabel grad, 
gøre rede for motivation og ide, samt 
overvejelser vedr. valg og fravalg.  
 
Projekt beskrivelse: 
 Eleven kan i minimal acceptabel grad 
gøre rede for projekt beskrivelsen. 
Eleven vil under vejledning ikke være i 
stand til at rette op på manglerne. 
 
Farve analyse  
Eleven kan i minimal acceptabel grad 
redegøre for farveanalysen. 
Eleven vil under vejledning ikke være i 
stand til at rette op på manglerne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0pstalt: 
Eleven kan i minimal acceptabel grad 
demonstrere forståelse for 
målestoksforhold og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Eleven viser minimalt acceptabel 
præstation af grundlæggende 
færdigheder i maleteknisk arbejde, 
herunder anvendelse af skrivestok.  
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår minimalt acceptabelt. 
 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven viser minimal acceptabel 
præstation i evnen til på grundlæggende 
niveau at klargøre, opbygge bund og 
udføre slutbehandling på vægareal og 
træværk. 
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår minimalt acceptabelt. 
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Karakter Beskrivelse af karakter Målopfyldelse Mangler 

00 
   

  
Karakteren 00 gives for 
den utilstrækkelige 
præstation, der ikke 
demonstrerer en 
acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets 
mål. 

Teori: 
 
Motivation/ide. Eleven kan redegøre 
fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i forhold til ide og motivation. Arbejde 
kreativt med stil, form og farve, for moderne 
løsninger i bygningsmalerfaget. 
 
Projekt beskrivelse: 
 
Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en 
sikkerhedsmæssig sundhedsmæssig korrekt 
måde, herunder anvende fagets 
kodemærkningsbestemmelser til valg af 
relevante personlige værnemidler.  
Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en 
arbejdsopgave. 
Vise brug af fagets behandlingsanvisninger.  
 
Farve analyse: 
Eleven kan sikkert anvende sin viden om 
farveteori. 
 
IT: 
Eleven kan benytte fagrelevant IT inden for 
tegningsforståelse, farvesætning, areal og 
materialeberegning 
 
Praktisk del: 
 
Opstalt: 
Eleven kan udvise forståelse for 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise 
kendskab til maletekniske discipliner på et 
grundlæggende niveau. Foretage farveblanding 
ud fra et grundlæggende kendskab til farvernes 
blandingsmæssige forhold. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven kan foretage afrensning, klargøring, 
bundbehandling og slutbehandling til dækket, 
lukket, glat og jævn flade. 
Der arbejdes inden for fagets almindelige 
arbejdsopgaver. 
Anvende bygningsmalerfagets almindelige 
værktøjer, hjælpemidler og materiel 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
 
 
 
 

Teori: 
 
Motivation / ide 
Eleven demonstrerer manglende 
bevidsthed, for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i arbejdet med motivation og ide.  
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven har en utilstrækkelig forståelse i 
redegørelsen af projektet, og kan ikke 
dokumenterer for fremgangsmåde og 
beskrivelse. 
 
Farve analyse  
Eleven har en utilstrækkelig forståelse af 
farveteori og analyse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0pstalt: 
Eleven har en manglende forståelse for 
målestoksforhold og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Eleven viser en utilstrækkelig præstation 
af grundlæggende færdigheder i 
maleteknisk arbejde, herunder 
anvendelse af skrivestok.  
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår ikke acceptabelt. 
 
 
Vægareal og træværk i bås: 
 Eleven demonstrerer en utilstrækkelig 
præstation i evnen til på grundlæggende 
niveau at klargøre, opbygge bund og 
udføre slutbehandling på vægareal og 
træværk. 
Helhedsindtrykket af elevens arbejde 
fremstår ikke acceptabelt. 
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Karakter Beskrivelse af karakter Målopfyldelse Mangler 

-3 
   

  
Karakteren -3 gives for 
den helt uacceptable 
præstation. 

Teori: 
 
Motivation/ide. Eleven kan redegøre 
fyldestgørende for overvejelser vedr. valg og 
fravalg i forhold til ide og motivation. Arbejde 
kreativt med stil, form og farve, for moderne 
løsninger i bygningsmalerfaget. 
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven kan planlægge et malerarbejde, på en 
sikkerhedsmæssig sundhedsmæssig korrekt 
måde, herunder anvende fagets 
kodemærkningsbestemmelser til valg af 
relevante personlige værnemidler.  
Foretage hensigtsmæssigt materialevalg til en 
arbejdsopgave. 
Vise brug af fagets behandlingsanvisninger.  
 
Farve analyse: 
Eleven kan sikkert anvende sin viden om 
farveteori. 
 
IT: 
Eleven kan benytte fagrelevant IT inden for 
tegningsforståelse, farvesætning, areal og 
materialeberegning 
 
 
Praktisk del: 
 
Opstalt: 
Eleven kan udvise forståelse for 
målestoksforhold, og optegning af rum i 
udfoldelse.  
Vise brug af skrivestok til beskæring. Vise 
kendskab til maletekniske discipliner på et 
grundlæggende niveau. Foretage farveblanding 
ud fra et grundlæggende kendskab til farvernes 
blandingsmæssige forhold. 
 
Vægareal og træværk i bås: 
Eleven kan foretage afrensning, klargøring, 
bundbehandling og slutbehandling til dækket, 
lukket, glat og jævn flade. 
Der arbejdes inden for fagets almindelige 
arbejdsopgaver. 
Anvende bygningsmalerfagets almindelige 
værktøjer, hjælpemidler og materiel 
sikkerhedsmæssigt korrekt. 
 
 
 
 

Teori: 
 
Motivation / ide 
Eleven er ikke i stand til at redegøre eller 
udvise bevidsthed om forståelse, for 
overvejelser vedr. valg og fravalg i 
arbejdet med motivation og ide.  
 
Projekt beskrivelse: 
Eleven er ikke i stand til at redegøre eller 
udvise bevidsthed om forståelse, for 
overvejelser vedr.  projektet og kan ikke 
dokumenterer for fremgangsmåde og 
beskrivelse. 
 
Farve analyse  
Eleven kan ikke redegøre for 
farveanalyse og teori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0pstalt: 
Eleven er ikke i stand til at udføre 
opstalten med målestoksforhold og 
optegning af rum i udfoldelse.  
Eleven kan ikke præstere grundlæggende 
færdigheder i maleteknisk arbejde, 
herunder anvendelse af skrivestok.  
Indtrykket af elevens arbejde fremstår 
helt uacceptabelt. 
 
 
Vægareal og træværk i bås: 
 Eleven er ikke i stand til at demonstrere 
færdigheder på grundlæggende niveau i 
at klargøre, opbygge bund og udføre 
slutbehandling på vægareal og træværk. 
Indtrykket af elevens arbejde fremstår 
helt uacceptabelt. 
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Grundfag  
 

Dansk, niveau E 

 
Formålet med faget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske 
sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til 
erkendelse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og 
færdigheder med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommunikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, 
dvs. når ord, billeder, film, animation og lyd mv. støtter hinanden i en tekst. Faget bidrager til, at eleven 
med forståelse kan lytte, læse og deltage i samtaler ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag. Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og 
kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag. 
 
Undervisningens mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, 
fortolkning og fremstilling. 
 
Mål i Kommunikation: 
 
1: Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af 
 relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 
2:  Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 
3:  Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, 
 informationssøgning og formidling 
4:  Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne 
 kommunikation 
5:  Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, 
 herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg 
 
Mål i læsning: 
 
1: Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge 
 og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 
2: Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, 
 uddannelse og dagligdag 
3:  Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre 
 for læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 
 
Mål i fortolkning: 
 
1:  Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og 
 diskussion af tekster 
2:  Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den 
 konkrete uddannelse og dagligdagen 
 
Mål i fremstilling: 
 
1: Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og 
 diskussion af tekster 
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2: Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den 
 konkrete uddannelse og dagligdagen 
 
Kernestof: 
 
Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, 
læsning, fortolkning og fremstilling. 
Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det 
udvidede tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 
 
I kommunikation og læsning arbejdes med: 
 
1. Kommunikationsanalyse, 
2. multimodal kommunikation og repræsentationsformer, 
3. argumentation, 
4. anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 
5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer. 
 
I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: 
 
1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 
2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for 
den uddannelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres og 
3. forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, 
erhvervskommunikative tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation. 
 
I fremstilling arbejdes med: 
 
1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, 
eleven har valgt. 
2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning. 
3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem 
lytning og forståelse. 
4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension. 
 
Supplerende stof: 
 
Det supplerende stof udvælges, så det uddyber og perspektiverer kernestoffet samt udvider elevens 
almene- og erhvervsfaglige erkendelser. Desuden vælges både kernestof og supplerende stof, så der har 
relevans for elevens erhvervsfaglige uddannelse. 
 

Elevrettet beskrivelse 

 
I danskfaget på E-niveau kommer du til at arbejde med danskfagets emner, sådan at der bygges videre på 
den danskfaglige viden du bringer med dig fra tidligere skolegang. Materialet i undervisningen vil være 
såvel skriftlige materialer som film, tv, billeder og materialer fra nettet.  
Emnerne i undervisningen vil være almene emner, brede erhvervsfaglige emner og selvvalgte emner, der 
retter mod din specifikke uddannelse. På den måde, vil du kunne få en sammenhæng mellem faget og din 
erhvervsfaglige uddannelse. 
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Arbejdet med faget vil være en vekslen mellem opgaver der løses i større og mindre grupper samt 
individuelt arbejde. Der skal løses en række opgaver, der skal afleveres og samles i en individuelt port folie.  
 
Dokumentation 
 
Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og 
fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og i forhold til elevens personlige 
udvikling. 
 
Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den løbende 
evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. 
Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere teksteksempler til en 
præsentationsportfolio. Præsentationsportfolio udgør en del af eksamensgrundlaget ved den afsluttende 
prøve. 
 
Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. 
 

Evaluering og bedømmelse 

Eleverne udarbejder en arbejdsportfolio og får løbende individuel feedback. Undervisning i faget afsluttes 
med afgivelse af en standpunktskarakter og indgår i eksamensudtræk. 
 

Eksamen  

 
Prøveform 
 
Ved udtræk afholdes eksamen i dansk på E-niveau efter prøveform b, som er en mundtlig prøve på 
grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave, tildelt ved lodtrækning. 
 
Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Forberedelsestidens varighed er 
afpasset til en arbejdsdag svarende til 6 – 8 timer. 
Eksaminationen er todelt. 
 
Første del består af elevens præsentation løsning af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale 
om opgaven mellem elev og eksaminator. 
 
Anden del består af elevens præsentation og fremlæggelse af elevens præsentationsportfolio suppleret 
med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 
 
Eksaminationsgrundlag 
 
Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, af elevens 
præsentationsportfolio samt af materiale, udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning i 
forberedelsestiden. 
 
Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation ved prøven. Elevens præstations 
helhedsbedømmes. 
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Bedømmelseskriterier 

 
Elevens skal leve op til fagets mål, dog lægges der i bedømmelsen særlig vægt på følgende mål: 
 
Fra kommunikation: 
1:  Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af 
 relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 
 
Fra fortolkning: 
1:  Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og 
 diskussion af tekster 
2:  Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den 
 konkrete uddannelse og dagligdagen 
 
Fra fremstilling: 
3:  Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, 
 herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog 
 
 

Naturfag, Niveau E 

  
Formålet med faget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at underbygge fagets 
ønske om indsigt og forståelse for de kemiske, fysiske, biologiske og matematiske sammenhænge og 
processer i forhold til de i faget anvendte materialer og 14 sammensætninger af disse. Faget bidrager til, at 
eleven med forståelse og indsigt lærer at tage hensyn overfor såvel sig selv, som sine omgivelser i 
omgangen med materialerne. Fagets metoder styrker elevens evner til at kunne se helheden og muligheder 
for at agere ansvarsbevidst på arbejdsmarkedet under hensyntagen til høj faglighed og miljøet.  
 
Undervisningens mål er:  

1: Har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så eleven kan forklare 

 erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt indhold,  

2:  har kendskab til matematiske udtryk og kan redegøre for enkle beregninger i sammenhæng 

 med det naturfaglige arbejde,  

3:  under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget,  

4:  kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af 

 mennesket, erhverv og samfund,  

5:  kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier,  

6:  under vejledning kan indhente og anvende relevante naturfaglige informationer fra 

 forskellige informationskilder, samt anvende relevante it-værktøjer og  

7:  kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.  

Kernestof:  

1: Fysik-, kemi- og matematikfaglige beregninger  
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2: Energi og energiomsætning  

3: Stoffers opbygning og egenskaber  

4: Kemikalier og sikkerhed  

5: Cellebiologi Fotosyntese og respiration  

6: Eksperimentelt arbejde 

Supplerende stof:  

Det supplerende stof vælges, så det både omfatter en uddybning af kernestoffet og valg af øvrige 

naturfaglige områder. Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes erhvervsuddannelse, hverdag og 

erfaringer med naturfaglige fænomener. Det praktiske arbejde udgør mindst 1/5 af fagets uddannelsestid. 

Undervisningen skal støtte eleven i udvikling af grundlæggende strategier til at læse, forstå og formidle 

naturfaglige tekster.  

Elevrettet beskrivelse 

I naturfag på E niveau kommer du til, at arbejde med naturfaglige emner relateret til den uddannelse du er i 

gang med. Du vil dels finde faget på dit skema, men det vil også indgå som en integreret del i det fag-faglige 

stof, som du møder i værkstederne og i teoriundervisningen. Som en del af naturfagsundervisningen skal 

der gennemføres en række eksperimenter, disse vil foregå dels i et laboratorie, men i høj grad også ude i 

fagværkstederne. Langt de fleste emner der gennemgås vil tage udgangspunkt i materialer, værktøjer eller 

opgaver, som du vil kunne genkende fra dit fagfag. Du får således brug for at kunne koble teori og praktik 

for at kunne forklare forskellige erhvervsfaglige problemstillinger.  

Fagligt indhold 

Kemi:  

 Grundlæggende kemi herunder stoffers opbygning og det Periodiske system  

 Syre-base og Ph-begrebet  

 Alkohol  

 Emulsion  

 Faresymboler og sikkerhed  
 

Fysik:  

 Fysiske grundbegreber herunder Si enheder og Præfixer  

 Elektrisk energi og beregninger. Herunder termisk energi og virkningsgrad  

 Fra energikilde til elektrisk energi (fossile brændstoffer og vedvarende energi)  
 

Biologi:  

 Fordøjelsessystemet  

 Fotosyntesen 

 Miljø  
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Matematik:  

 De forskellige regnearter  

 Procentberegning  

 Kalkulation  

 Enheder – mål og vægt  
 

Dokumentation:  

Eleven arbejder løbende med dokumentation af sit naturfaglige arbejde i form af notater, opgaver og 2 

eksamensdokumentationer. I forbindelse med eksamen (prøveform 1), udarbejder eleven to afsluttende 

dokumentationer for naturfaglige emner. Den ene opgave skal tage udgangspunkt i kemi og den anden i 

fysik, i begge indgår desuden emner fra matematik og biologi. Begge dokumentationer skal indeholde et 

eksperiment, som skal forklares naturfagligt og relateres til et erhvervsfagligt område. Dokumentationerne 

danner grundlag for den mundtlige prøve. Der trækkes lod mellem de 2 dokumentationer om hvilken der 

indgår i den mundtlige eksamen. Dokumentationerne skal godkendes af læreren for at eleven kan indstilles 

til eksamen. Hvis faget ikke udtrækkes til eksamen skal der foreligge samme bedømmelsesgrundlag for at 

der kan gives en standpunktskarakter.  

Evaluering og bedømmelse 

Eleverne udarbejder notater, opgaver og 2 dokumentationer. Undervejs får eleverne individuelt feedback 

på deres faglige dokumentationer og dokumentationerne gennembearbejdes af flere omgange. Der 

udarbejdes 2 dokumentationer til eksamen. Det skal være 1 dokumentation i fysik og 1 i kemi. På baggrund 

af arbejdsportfolio udvælger eleven to dokumentationer, som indgår i eksamensportfoliet. Faget indgår i 

eksamensudtræk, udtrækkes faget afsluttes med eksamen. Udtrækkes faget ikke, gives en samlet 

bedømmelse ud fra elevens notater, opgaver og de 2 dokumentationer samt det arbejde der er udført hen 

over forløbet. 

 

Eksamen 

Prøveform 

Der afholdes en mundtlig prøve á ca. 30 minutters varighed pr. elev inklusive votering. Eleven kan starte 

eksaminationen med et oplæg som indledning til dialog med eksaminator. Eksamen gennemføres i henhold 

til prøveform 1.Prøven tager udgangspunkt i elevens afsluttende dokumentation. 

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. Ved elevens fremlæggelse 

inddrages relevant naturfagligt og erhvervsfagligt udstyr. 

Bedømmelsesgrundlag 

Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske 

præstation og de to dokumentationer, dog med vægt på den mundtlige præstation. Den mundtlige 

præsentation vægtes med 60% og den skriftlige med 40%. 
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Certifikatfag  

 

Stillads  

Faglige undervisningsmål:  

Eleven har erhvervet dokumentation for at opfylde Arbejdstilsynets uddannelsesmæssige krav for at kunne 

opstille rulle- og bukkestillads  

De almindelige regler samt sikkerhedsforanstaltninger for stillads- arbejde samt opbygning gennemgås vha. 

en række skriftlige opgaver. Du vil til sidst i kurset, under vejledning, skulle opbygge samt nedtage et 

rullestillads. 

 


