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Side 3

Indledning.
Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet af læreteamet på elektrikeruddannelsen på Svendborg
Erhvervsskole og godkendt af det lokale uddannelsesudvalg for elektrikeruddannelsen på Svendborg
Erhvervsskole. Uddannelsesplanen er gældende for det hovedforløb 1 på elektrikeruddannelsen for
elektrikeruddannelsen på Svendborg Erhvervsskole.
Hovedforløbets varighed er 16 uger
Undervisningsplan er gældende fra den 1 august 2019
Undervisningsplan er udarbejdet på baggrund af:

Uddannelsesbekendtgørelsen for elektrikeruddannelsen
Erhvervsuddannelsesloven
Hovedbekendtgørelsen
Eksamensbekendtgørelsen
Grundfagsbekendtgørelsen
På https://evu.dk/el/love-og-regler kan I finde links til seneste udgave af ovenstående love og
bekendtgørelser.

Formål.
Formålet med denne lokale undervisningsplan er at sikre at:




Undervisningen på elektrikeruddannelsens hovedforløb 1 foregår i overensstemmelse med
gældende lovgivning.
Undervisningen foregår i overensstemmelse med Svendborg Erhvervsskoles strategi samt
skolen pædagogiske og didaktiske grundlag.
Eleverne bliver klædt så godt som muligt på, til at kunne gennemføre den resterende del af
elektrikeruddannelsen.

Formålet er desuden at give alle interesserede overblik over, hvordan Svendborgs Erhvervsskole
strukturere undervisningen på elektrikeruddannelsens hovedforløb 1 samt hvordan uddannelsens
mål nås.
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Optagelse og Adgangsbegrænsning:
Eleven skal have gennemført elektrikeruddannelsens grundforløb 2 og have indgået en gyldig
uddannelsesaftale. Desuden skal eleven opfylde elektrikeruddannelsens overgangskrav fra
grundforløb 2 til hovedforløb, for at kunne påbegynde hovedforløb 1.
Elektrikeruddannelsens overgangskrav fra grundforløb 2 til hovedforløb er:
Grundforløbsprøve

Bestået

Dansk E Niveau

Bestået

Matematik D Niveau

Bestået

Fysik E Niveau

Bestået
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Elektrikeruddannelsens struktur.
Den overordnede struktur for elektrikeruddannelsen fremgår af figur 1 herunder. Bemærk at denne
uddannelsesplan kun omfatter H1. Hele strukturen er beskrevet i uddannelsesordningen for
elektrikeruddannelsen.

Figur 1: Uddannelsens struktur.
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Kompetencemål for H1
Alle lærlinge skal gennemføre én fælles skoleperiode på hovedforløbet: H1, der har følgende
kompetencemål:
1) Eleven kan udføre almindeligt forekommende installationer, tilslutning til forsyningsnettet og
føringsveje i
bolig, erhverv og industri herunder udvælge komponenter og materialer korrekt under hensyn til
driftsforhold og ydre forhold.
2) Eleven kan dimensionere, installere og tilslutte tavler, elinstallationer, enkle intelligente
installationer, enkle
styringsanlæg, belysning samt brugsgenstande i boliger og erhverv.
3) Eleven kan projektere, opbygge og installere større kommunikationsnetværk for bolig og erhverv
med
kobber, fiber og trådløse installationer.
4) Eleven kan tilslutte sikringsanlæg og vedvarende energianlæg i boliger.
5) Eleven kan dimensionere, installere og tilslutte enkle automatiske anlæg, motorinstallationer samt
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
6) Eleven kan anvende grundlæggende viden om energieffektivisering og energibesparende løsninger i
forbindelse med installationsopgaver i boliger.
7) Eleven kan planlægge, kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde i bolig, erhverv og industri.
8) Eleven kan udføre målinger på installationer og enkle anlæg i forbindelse med kvalitetssikring og
fejlfinding
samt udarbejde teknisk dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner.
9) Eleven kan overholde gældende love, regler og standarder i forbindelse med udført arbejde.
10) Eleven kan kommunikere med og vejlede kunder og brugere om tekniske løsninger og funktioner i
boliger
med henblik på information og salg.
11) Eleven kan søge og vurdere teknisk information med relevans for arbejdsområder og formidle
resultatet til
kolleger under anvendelse af en korrekt faglig terminologi.
12) Eleven har grundlæggende kendskab til projektorienteret arbejde og problemløsningsmetoder.
13) Eleven kan fejlfinde ved anvendelse af korrekt måleudstyr og måleteknikker.
14) Eleven kan kvalitetssikre i henhold til relevante love og regler samt standarder og udarbejde den
tekniske dokumentation for kvalitetssikring

Side 7

Oversigt over fag og spor på H1
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Fagbeskrivelser for skolefag på H1

Elinstallationer
Niveau Rutine
Varighed 4 uger
Mål og øvrige rammer

- Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede brugsgenstande og kan tilslutte
disse til installationen.
-Eleven har kendskab til innovative metoder og kan optimere og
effektivisere arbejdsgange.
-Eleven kan redegøre for gruppetavlers opbygning samt virkemåde.
-Eleven kan redegøre for og udføre jording og potentialudligning.
-Eleven kan dimensionere tavler, gruppe, – lys og kraftinstallationer til
boliger og erhverv.
-Eleven kan dimensionere hoved- og stikledninger til installationer i
boliger, erhverv og industri og tilslutte disse til forsyningen.
-Eleven kan udføre lys- og kraftinstallationer i bolig og kontorer (herunder
særlige områder), efter gældende love, regler og standarder.
-Eleven kan udføre korrekt indstilling af udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation.
-Eleven kan udføre kabling og tilslutning af sikringsanlæg, herunder
overholde gældende regler for kabelføring.
-Eleven kan foretage forskriftsmæssige afprøvninger af installationer til
boliger og erhverv, samt udarbejde og vedligeholde dokumentation.
-Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og reparere forskellige typer af
installationer, samt 1 og 3 fasede brugsstande.
-Eleven kan montere og tilslutte vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
-Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette eksisterende dokumentation.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Bidrager til følgende slutkompetencemål 1, 3, 4, 13, 14

Dimensionering af el-installationer
Niveau Rutine
Varighed 2,0 uger
Mål og øvrige rammer

-Eleven har kendskab til regler og problematikker om
nærføringsprincipper, fx installationer og tavler.
-Eleven kan via matematiske begreber og udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde løsninger af brancherelaterede samt informationsteknologiske
problemstillinger.

Bedømmelse Bestået
Bidrager til følgende kompetencemål 2, 11
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El-installationer i automatiske anlæg
Niveau Rutine
Varighed 1,5 uger
Mål og øvrige rammer

- Eleven har kendskab til regler og problematikker om
nærføringsprincipper.
-Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede vekselstrømsmotorers
principielle virkemåde og opbygning, samt i forbindelse hermed udføre
målinger og beregninger.
-Eleven kan redegøre for virkemåde på startere og omkoblere. Eleven kan
udføre beregninger på 3 faset net med symmetrisk belastning.
-Eleven kan redegøre for styretavlers opbygning og virkemåde.
-Eleven kan redegøre for og udføre jording og potentialudligning.
-Eleven kan dimensionere, opbygge og installere mindre tavler og
motorinstallationer.
-Eleven kan dimensionere og installere ventilationsanlæg i bolig og
erhverv.
-Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og reparere motorinstallationer, samt 1
og 3 fasede brugsgenstande.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Bidrager til følgende kompetencemål 1,2,5,7,13

Dimensionering af el-installationer i automatiske anlæg
Niveau Rutine
Varighed 0,5 uge
Mål og øvrige rammer

-Eleven kan via matematiske begreber og udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde løsninger af brancherelaterede samt informationsteknologiske
problemstillinger.

Bedømmelse Bestået
Bidrager til følgende kompetencemål 5, 11
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Kommunikationsnetværk
Niveau Rutine
Varighed 1,5 uger
Mål og øvrige rammer
nærføringsprincipper,

- Eleven har kendskab til regler og problematikker om

fx sammenføringer.
-Eleven kan redegøre for opbygningen af større netværk og
netværksbegreber, topologier samt netværkskomponenter og aktive
enheder, samt installere og konfigurere disse.
-Eleven kan redegøre for problematikker i forbindelse med brugen af et
trådløst netværk.
-Eleven kan redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i normalt
forekommende installationer.
-Eleven kan redegøre for og anvende relevante love, regler og standarder i
forhold til installationstyper, samt anvende it til relevant
informationssøgning og kan med en grundlæggende viden, vejlede
kunder om energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
-Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i bolig og erhverv
-Eleven kan udføre kabling og terminering af twistet pair, fiber og coax i
henhold til gældende standarder og normer.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Bidrager til følgende kompetencemål 2,3,6,9,10

Dimensionering af kommunikationsnetværk
Niveau Rutine
Varighed 0,5 uge
Mål og øvrige rammer

-Eleven kan via matematiske begreber og udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde løsninger af brancherelaterede samt informationsteknologiske
problemstillinger.

Bedømmelse Bestået
Bidrager til følgende kompetencemål 3, 11

Måleteknik og dokumentation
Niveau Rutine
Varighed 2 uger
Mål og øvrige rammer
erhverv,

- Eleven kan foretage relevante målinger på installationer til bolig og

i forbindelse med eftersyn før idriftsættelse, samt udarbejde og
vedligeholde tilhørende dokumentation.
-Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde og vedligeholde teknisk
dokumentation, brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner.
-Eleven kan læse og forstå skemaer, diagrammer og tegninger.
-Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning ved brug af relevante målinger
i forbindelse installationer og udstyr i boliger, erhverv og industri.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Bidrager til følgende kompetencemål 7, 8,13,14

Kvalitetssikring og el-sikkerhed
Niveau Avanceret
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Varighed 2 uger
Mål og øvrige rammer

-Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og kan arbejde med
kemiske stoffer, som anvendes i forbindelse med installationsarbejder,
og kan håndtere disse korrekt efter fabrikantens anvisninger.
-Eleven kan anvende branchens kvalitetssikrings- og
kvalitetsstyringssystemer.
-Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver på eller ved tavleanlæg
og elektriske installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke opstår fare for personer,
anlæg og drift.
-Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget arbejde efter planer, skemaer
og anden relevant dokumentation.
-Eleven kan udføre varmt arbejde med gnistproducerende værktøj, som
for eksempel vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol brandteknisk
korrekt.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Bidrager til følgende kompetencemål 7,9,14

Kundeservice og salg af tekniske løsninger
Niveau Rutine
Varighed 1 uge
Mål og øvrige rammer

-Eleven har forståelse og kendskab til metoder for god kommunikation og
kan vejlede kunder i forbindelse med udførelsen og aflevering af de løste
opgaver.
-Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden udføre grundige
observationer
af de tekniske installationer i kundens bygning, med henblik på en dialog
om mersalg, som skaber fordele for kunden.
-Eleven kan via dialog og kendskab til kundens tekniske installationer
sikre at kunden får tilbudt den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
-Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk informationssøgning,
og videreformidle resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
-Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører om opgaverne med
henblik på at sikre de bedste løsninger for kunden, og er i stand til at
foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske løsninger og installationer
både i forhold til økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og brugervenlighed.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Bidrager til følgende kompetencemål 10,11,14
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Introduktion til innovativt projektarbejde
Niveau Rutine
Varighed 1 uge
Mål og øvrige rammer

- Eleven har kendskab til projektarbejde.
-Eleven har kendskab til værktøjer og metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde
-Eleven kan tilrettelægge og planlægge eget arbejde og har en
helhedstilgang ved problemløsning i forhold til egne arbejdsopgaver.
-Eleven kan anvende innovative metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.
-Eleven har kendskab til at opstille helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.
Bedømmelse Standpunktskarakter
Bidrager til følgende kompetencemål 6, 8, 11, 12
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Undervisning.
Formålet med elektrikeruddannelsen er, at uddanne elektrikere med generel viden om
stærkstrømsteknik.
Uddannelsen skal også medvirke til udvikling af gode holdninger til kvalitet, sikkerhed og miljø,
samt give mulighed for videreuddannelse.
Undervisningen skal tilrettelægges således, at der gives eleven mulighed for personlig udvikling i
henhold til målene for de faglige og personlige kvalifikationer, og således at eleven både
selvstændigt og i samarbejde med andre, møder personligt og fagligt udviklende
problemstillinger.
Den samlede varighed på hovedforløb 1 er fastsat til 16 ugers skoleundervisning. Hver uge er på 34
lektioner af 50 min. Denne undervisningstid tillægges elevernes selvstændige opgaveløsning,
hjemmearbejde og forberedelse m.v. Undervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning.
Undervisningen starter kl.8:10 og afsluttes mormalt senest 15:50. Undervisningen tilrettelægges
normalt i blokke at to lektioner.
Man
8.10 - 9.00
9.00 - 9.50
10.05 – 10.55
10.55 – 11.45
12.15 – 13.05
13.05 – 13.55
14.10 – 15.00
15.00 – 15.50

Tir

Ons

Tor

Fre

Ekstra Hjælp

Organisering af undervisningen:
Forløbet er opdelt i 4 dele.
1). 4 uger (kun for EUD + EUV3) her vil der være repetition og beregning af det grundlæggende elteori, små styringsprojektere, grundlæggende dimensionering, CAD tegning, måleøvelser, og
begyndende installation i standen.
2). 9 uger som hovedsaligt består af en installation i standen. 7 små motorprojekter. Et støre
maskine styringsprojekt
3). 2 uger. Her skal der arbejdes med et selvstændigt og innovativt projekt. (fokuspunkt )
Her er det den enkelte elev der skal viser hvad han/hun dur til.
4). 1 uge afrunding af div projekter. Brain storm, skuemesterprøve, skriftlig opgave og afslutning.
Projektgrupper:
Der er så vidt muligt 2 elever i hver gruppe. Eleverne udarbejder til dels hver sin dokumentation
til styringen, installationen og det innovative projekt.
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Den Praktiske opgave
H1 Delsvendeprøvens praktiske opgave skal minimum indeholde følgende elementer:
Teknisk dokumentation
Der skal udfærdiges en projektrapport som indeholder følgende:
• Brugervejledning.
• Verifikation.
• Materialeliste.
• Installationstegning.
• Automatikdiagrammer.
• Tavletegninger/ varmetabsberegning.
Praktiske håndværksmæssige elementer
Der skal udfærdiges praktisk opgave hvor eleven udfører installationsarbejde. Opgaven skal minimum
indeholde følgende:
• Montage og tilpasning af føringsveje.
• Kabling og fortrådning.
• Montering og programmering af komponenter til:
o Bygningsinstallation indeholdende belysning.
o Motorstyring indeholdende flere relæer samt softstarter eller
frekvensomformer.
o Kommunikationsnetværk.
o Tavler indeholdende transientbeskyttelse.
o Jording/ Udligning. Den praktiske opgave med tilhørende
dokumentation/verifikation, bedømmes ved den mundtlige prøve.
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Fokusområde
Ud fra indholdet i de fag eleven har gennemført, skal eleven vælge et fokusområde. Fokusområdet skal
vælges blandt det tekniske indhold som særligt interesserer eleven. Fokusområdet kan være
inspireret af de projekter eleven har arbejdet med i praktiktiden hos virksomheden.
Fokusområdet kan dokumenteres på 2 måder:
1. Som en udvidelse af det praktiske arbejde i standen, hvor eleven udfører en løsning
der vil udfordre den tekniske kompleksitet, eller skabe mere værdi for
kunden/virksomheden, end den løsning som skolen har stillet til den praktiske opgave.
2. Som en projektbeskrivelse, hvor eleven beskriver sit bud på en løsning der vil
udfordre den tekniske kompleksitet, eller skabe mere værdi for kunden/virksomheden,
end den løsning som skolen har stillet til den praktiske løsning.
Eleven må gerne kombinere punkt 1 og 2.

Metode:
Jesper/ Rikke

Skolens pædagogiske udgangspunkt.
Fælles pædagogisk didaktisk grundlag.
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Eksempel på Undervisningens tilrettelæggelse.
Undervisningen gennemføres så vidt muligt helhedsorienteret.
Det vil sige at, de fag der er på skoleperioden bruges så vidt muligt i forskellige projekter, så der
kommer en helhed i undervisningsforløbet.
Eleverne orienteres ved skoleperiodens start om, hvordan forløbet er sat sammen og hvilke fag
der er på skoleperioden, således at de har et overblik og bliver bekendte med projekternes formål,
mål og omfang.
I takt med at projekterne skrider frem, overtager eleverne ansvaret dels for projekternes
tilfredsstillende gennemførelse og dels for egen læring.
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Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr
For alle fag gælder at lærernes kvalifikationer skal opfylde reglerne i bekendtgørelse nr. 1514
(bek. om EUD) kap. 3, § 11 stk. 1 og 2.
Lærerne skal opfylde skolens kvalifikationskrav til ansættelse som faglærer på en
Erhvervsskole.
Det er skolens/afdelingens ansvar, at der er mulighed for en ajourføring af lærernes faglige og
pædagogiske kvalifikationer i relation til undervisningsområde og udvikling såvel pædagogisk
som fagligt.
Lærergruppen /teams sammensættes med henblik på, at eleverne kan nå de fastsatte mål for
den udbudte uddannelse.

Kompetencevurdering og Godskrivning:
Gym-Elektriker.
Elever med den pågældende baggrund kan få merit for:
3 skoleuger af hovedforløb 1.

EUV-Elektriker
For EUV elever (voksne over 25 år) som i forbindelse med optagelse på elektrikeruddannelsen er
blevet vurderet til at være EVU1 eller EVU2 elever, skal have afkortet hovedforløb 1 med 4 uger.

Øvrig merit
Der gives ikke øvrig merit en beskrevet i afsnittene herover
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Bedømmelsesplan og kriterier.
Den løbende evaluering
Der foretages gennem hele uddannelsesforløbet en løbende vurdering i form af både skriftlige og
mundtlige evalueringer. Målet med den løbende evaluering er at vejlede og støtte eleverne i deres
egne læreprocesser, samt at støtte underviserens arbejde med planlægning, tilrettelæggelse og
gennemførelse af undervisningen, så de aktiviteter og det uddannelsesforløb, der udbydes, er
differentieret og tilpasset elevens behov.

Elevens selvevaluering
Selvevaluering er ligeledes en løbende og systematisk proces, der foregår i direkte tilknytning til
undervisningen. Eleven vurderer egne kvalifikationer og kompetencer i forhold til
undervisningsmålene, eventuelt støttet af kontaktlærer eller af en studie- og erhvervsvejleder.
Formålet med selvevaluering er dels at synliggøre de kvalifikationer og kompetencer, som ligger
til grund for undervisningsmålene, og dels at udvikle selvstændighed og ansvarlighed hos eleven i
forhold til egen læring.
Det er underviserens opgave at være katalysator for selvevalueringsprocessen og løbende
forklare målene med undervisningen samt hvilke kvalifikationer, der skal opnås og under hvilke
betingelser, det skal ske

Den afsluttende bedømmelse
Den afsluttende bedømmelse foretages ved afslutning af H1 skoleforløbet i henhold til de fastsatte
mål for undervisningen i reglerne om uddannelsen. Formålet med bedømmelsen er primært at
vurdere, om den enkelte elev har opnået de beskrevne mål for et givent fag.
Der gives standpunktskarakter i fagene Elinstallationer, Elinstallationer i automatiske anlæg,
Kommunikationsnetværk, Måleteknik og dokumentation, Kvalitetssikring og elsikkerhed,
Kundeservice og salg af tekniske løsninger, og Introduktion af innovativt arbejde.
Der gives bestået eller ikke bestået i fagene Dimensionering af elinstallationer, Dimensionering af
elinstallationer i automatiske anlæg, og Dimensionering af kommunikationsnetværk.
Karakteren udtrykker elevens slutniveau i forhold til fagets mål og indhold. Efterfølgende
bedømmelsesplan bruges til dette formål
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Bedømmelsesplan for faget: ” Elinstallationer ”
Karakter: beskrivelse, jævnfør
bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj
2006

Kompetencer som ligger til grund for
bedømmelsen i ”faget”

Bedømmelsesgrundlag

Karakteren 12 gives for den:

Eleven kan på en meget sikker og
selvstændig måde løse opgaver inden for
nedenstående.

Eleven laver mindre regne/aflæsnings fejl,

Fremragende præstation, der
demonstrer udtømmende
opfyldelse af faget mål, med
ingen eller få uvæsentlige
mangler.



















Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede
brugsgenstande og kan tilslutte disse til
installationen.
Eleven har kendskab til innovative
metoder og kan optimere og effektivisere
arbejdsgange.
Eleven kan redegøre for gruppetavlers
opbygning samt virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre
jording og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere tavler, gruppe,
– lys og kraftinstallationer til boliger og
erhverv.
Eleven kan dimensionere hoved- og
stikledninger til installationer i boliger,
erhverv og industri og tilslutte disse til
forsyningen.
Eleven
kan
udføre
lysog
kraftinstallationer i bolig og kontorer
(herunder særlige områder), efter
gældende love, regler og standarder.
Eleven kan udføre korrekt indstilling af
udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation
Eleven kan udføre kabling og tilslutning af
sikringsanlæg, herunder overholde
gældende regler for kabelføring.
Eleven kan foretage forskriftsmæssige
afprøvninger af installationer til boliger
og erhverv, samt udarbejde og
vedligeholde dokumentation.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere
forskellige
typer
af
installationer, samt 1 og 3 fasede
brugsstande.
Eleven kan montere og tilslutte
vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
Eleven kan ved anvendelse af it
udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette
eksisterende dokumentation.
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Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse opgaver og
løbende redegøre for problemstillinger,
mht. tid, materiale, dokumentation og
perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar
Opsætning og montering grænser mod det
perfekte mht. finish og præcision. Udviser
kvalitetssans og kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig disponering af
den praktiske opgave.
Der er ubetydelige tolerancer

Karakteren 10 gives for den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende opfyldelse
af fagets mål, med nogle mindre
væsentlige mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og
selvstændig måde, løse formålstjenlige
opgaver inden for nedenstående.

Eleven laver aflæsningsfejl/ regnefejl.


















Karakteren 7 gives for den:
Gode præstation, der demonstrer
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige mangler.

Misforstår mindre dele af opgaven, men
ellers rigtig løsningsmodel.

Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede
brugsgenstande og kan tilslutte disse til
installationen.
Eleven har kendskab til innovative
metoder og kan optimere og effektivisere
arbejdsgange.
Eleven kan redegøre for gruppetavlers
opbygning samt virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre
jording og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere tavler, gruppe,
– lys og kraftinstallationer til boliger og
erhverv.
Eleven kan dimensionere hoved- og
stikledninger til installationer i boliger,
erhverv og industri og tilslutte disse til
forsyningen.
Eleven
kan
udføre
lysog
kraftinstallationer i bolig og kontorer
(herunder særlige områder), efter
gældende love, regler og standarder.
Eleven kan udføre korrekt indstilling af
udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation
Eleven kan udføre kabling og tilslutning af
sikringsanlæg, herunder overholde
gældende regler for kabelføring.
Eleven kan foretage forskriftsmæssige
afprøvninger af installationer til boliger
og erhverv, samt udarbejde og
vedligeholde dokumentation.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere
forskellige
typer
af
installationer, samt 1 og 3 fasede
brugsstande.
Eleven kan montere og tilslutte
vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
Eleven kan ved anvendelse af it
udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette
eksisterende dokumentation.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde
anvende fundamentale kundskab og
færdigheder inden for nedenstående.







Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede
brugsgenstande og kan tilslutte disse til
installationen.
Eleven har kendskab til innovative
metoder og kan optimere og effektivisere
arbejdsgange.
Eleven kan redegøre for gruppetavlers
opbygning samt virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre
jording og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere tavler, gruppe,
– lys og kraftinstallationer til boliger og
erhverv.
Eleven kan dimensionere hoved- og
stikledninger til installationer i boliger,
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Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.

Acceptable tolerancer, udmærket
Montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Evne til selvstændig at sætte sig ind i
mindre komplicerede problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd) på
arbejdet.
Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre om
løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.
Står og falder om begrebet ”det gode
håndværk” Synlig uligheder i den
håndværksmæssige udførelse












erhverv og industri og tilslutte disse til
forsyningen.
Eleven
kan
udføre
lysog
kraftinstallationer i bolig og kontorer
(herunder særlige områder), efter
gældende love, regler og standarder.
Eleven kan udføre korrekt indstilling af
udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation
Eleven kan udføre kabling og tilslutning af
sikringsanlæg, herunder overholde
gældende regler for kabelføring.
Eleven kan foretage forskriftsmæssige
afprøvninger af installationer til boliger
og erhverv, samt udarbejde og
vedligeholde dokumentation.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere
forskellige
typer
af
installationer, samt 1 og 3 fasede
brugsstande.
Eleven kan montere og tilslutte
vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
Eleven kan ved anvendelse af it
udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette
eksisterende dokumentation.

Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder
inden for nedenstående.
Karakteren 4 gives for den:
Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre grad af
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige væsentlige mangler.
















Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede
brugsgenstande og kan tilslutte disse til
installationen.
Eleven har kendskab til innovative
metoder og kan optimere og effektivisere
arbejdsgange.
Eleven kan redegøre for gruppetavlers
opbygning samt virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre
jording og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere tavler, gruppe,
– lys og kraftinstallationer til boliger og
erhverv.
Eleven kan dimensionere hoved- og
stikledninger til installationer i boliger,
erhverv og industri og tilslutte disse til
forsyningen.
Eleven
kan
udføre
lysog
kraftinstallationer i bolig og kontorer
(herunder særlige områder), efter
gældende love, regler og standarder.
Eleven kan udføre korrekt indstilling af
udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation
Eleven kan udføre kabling og tilslutning af
sikringsanlæg, herunder overholde
gældende regler for kabelføring.
Eleven kan foretage forskriftsmæssige
afprøvninger af installationer til boliger
og erhverv, samt udarbejde og
vedligeholde dokumentation.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere
forskellige
typer
af
installationer, samt 1 og 3 fasede
brugsstande.
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Mangelfulde teoretiske færdigheder på
flere områder
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed og
selvstændighed.
Det håndværksmæssige kan forbedres på
flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for kvalitetssans og
kreativitet.




Karakteren 02 gives for den:
Tilstrækkelige præstation, der
demonstrer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål.

Eleven kan montere og tilslutte
vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
Eleven kan ved anvendelse af it
udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette
eksisterende dokumentation.

Eleven har begyndende/ringe forståelse for
enkle sammenhænge til nedenstående.


















Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede
brugsgenstande og kan tilslutte disse til
installationen.
Eleven har kendskab til innovative
metoder og kan optimere og effektivisere
arbejdsgange.
Eleven kan redegøre for gruppetavlers
opbygning samt virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre
jording og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere tavler, gruppe,
– lys og kraftinstallationer til boliger og
erhverv.
Eleven kan dimensionere hoved- og
stikledninger til installationer i boliger,
erhverv og industri og tilslutte disse til
forsyningen.
Eleven
kan
udføre
lysog
kraftinstallationer i bolig og kontorer
(herunder særlige områder), efter
gældende love, regler og standarder.
Eleven kan udføre korrekt indstilling af
udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation
Eleven kan udføre kabling og tilslutning af
sikringsanlæg, herunder overholde
gældende regler for kabelføring.
Eleven kan foretage forskriftsmæssige
afprøvninger af installationer til boliger
og erhverv, samt udarbejde og
vedligeholde dokumentation.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere
forskellige
typer
af
installationer, samt 1 og 3 fasede
brugsstande.
Eleven kan montere og tilslutte
vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
Eleven kan ved anvendelse af it
udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette
eksisterende dokumentation.
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Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne til at
analysere problemfelter i forbindelse med
egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen
læring.
Eleven udviser et minimalt acceptabel
præstation i forhold gældende normer og
fagets krav, i forbindelse med den
praktiske udførelse.

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

Eleven har ikke elementær viden til
nedenstående


















Karakteren -3 gives for den:
Den ringe og helt uacceptable
præstation

Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede
brugsgenstande og kan tilslutte disse til
installationen.
Eleven har kendskab til innovative
metoder og kan optimere og effektivisere
arbejdsgange.
Eleven kan redegøre for gruppetavlers
opbygning samt virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre
jording og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere tavler, gruppe,
– lys og kraftinstallationer til boliger og
erhverv.
Eleven kan dimensionere hoved- og
stikledninger til installationer i boliger,
erhverv og industri og tilslutte disse til
forsyningen.
Eleven
kan
udføre
lysog
kraftinstallationer i bolig og kontorer
(herunder særlige områder), efter
gældende love, regler og standarder.
Eleven kan udføre korrekt indstilling af
udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation
Eleven kan udføre kabling og tilslutning af
sikringsanlæg, herunder overholde
gældende regler for kabelføring.
Eleven kan foretage forskriftsmæssige
afprøvninger af installationer til boliger
og erhverv, samt udarbejde og
vedligeholde dokumentation.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere
forskellige
typer
af
installationer, samt 1 og 3 fasede
brugsstande.
Eleven kan montere og tilslutte
vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
Eleven kan ved anvendelse af it
udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette
eksisterende dokumentation.

Har betydelig problemer mht. løsning af
opgaver, både i almene og faglige
sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet ansvar for
egen læring.
Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en acceptabel
måde, at kunne udfører praktisk arbejde.
Meget store tolerancer iht. til
instruktionen.

Eleven har meget ringe/ingen viden og
indsigt til nedenstående







Eleven har kendskab til 1- og 3 fasede
brugsgenstande og kan tilslutte disse til
installationen.
Eleven har kendskab til innovative
metoder og kan optimere og effektivisere
arbejdsgange.
Eleven kan redegøre for gruppetavlers
opbygning samt virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre
jording og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere tavler, gruppe,
– lys og kraftinstallationer til boliger og
erhverv.
Eleven kan dimensionere hoved- og
stikledninger til installationer i boliger,
erhverv og industri og tilslutte disse til
forsyningen.
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Eleven har ingen kendskab til de faglige
begreber og kan ikke anvende faget til
simple problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det udførte
arbejde. Alle instruktioner er tilsidesat.












Eleven
kan
udføre
lysog
kraftinstallationer i bolig og kontorer
(herunder særlige områder), efter
gældende love, regler og standarder.
Eleven kan udføre korrekt indstilling af
udstyr samt tilrette eksisterende
dokumentation
Eleven kan udføre kabling og tilslutning af
sikringsanlæg, herunder overholde
gældende regler for kabelføring.
Eleven kan foretage forskriftsmæssige
afprøvninger af installationer til boliger
og erhverv, samt udarbejde og
vedligeholde dokumentation.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere
forskellige
typer
af
installationer, samt 1 og 3 fasede
brugsstande.
Eleven kan montere og tilslutte
vedvarende energianlæg i boliger efter
gældende regler.
Eleven kan ved anvendelse af it
udarbejde dokumentation til tegninger,
diagrammer, skemaer m.v. samt tilrette
eksisterende dokumentation.

Side 25

Bedømmelsesplan for faget: ” Dimensionering af elektriske installationer ”
Karakter: beskrivelse, jævnfør
bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj
2006
Karakteren 12 gives for den:
Fremragende præstation, der
demonstrer udtømmende
opfyldelse af faget mål, med
ingen eller få uvæsentlige
mangler.

Kompetencer som ligger til grund for
bedømmelsen i ”faget”



Eleven kan på en meget sikker og
selvstændig måde løse opgaver
inden for nedenstående

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper,
fx installationer og tavler.
Eleven kan via matematiske begreber og
udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold
til faget / området samt finde løsninger af
brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Bedømmelsesgrundlag

Eleven laver mindre regne/aflæsnings fejl,
Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse opgaver og
løbende redegøre for problemstillinger,
mht. tid, materiale, dokumentation og
perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar
Opsætning og montering grænser mod det
perfekte mht. finish og præcision. Udviser
kvalitetssans og kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig disponering
af den praktiske opgave.
Der er ubetydelige tolerancer

Karakteren 10 gives for den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende
opfyldelse af fagets mål, med
nogle mindre væsentlige
mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og
selvstændig måde, løse formålstjenlige
opgaver inden for nedenstående.

Misforstår mindre dele af opgaven, men
ellers rigtig løsningsmodel.
Eleven laver aflæsningsfejl/ regnefejl.

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper,
fx installationer og tavler.
Eleven kan via matematiske begreber og
udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold
til faget / området samt finde løsninger af
brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
Montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Karakteren 7 gives for den:
Gode præstation, der demonstrer
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige mangler.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde
anvende fundamentale kundskab og
færdigheder inden for nedenstående.
Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper,
fx installationer og tavler.
Eleven kan via matematiske begreber og
udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold
til faget / området samt finde løsninger af
brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.
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Evne til selvstændig at sætte sig ind i
mindre komplicerede problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd) på
arbejdet.
Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre om
løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.

Står og falder om begrebet ”det gode
håndværk” Synlig uligheder i den
håndværksmæssige udførelse
Karakteren 4 gives for den:

Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder
inden for nedenstående.

Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre grad af
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige væsentlige mangler.

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper,
fx installationer og tavler.
Eleven kan via matematiske begreber og
udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold
til faget / området samt finde løsninger af
brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Mangelfulde teoretiske færdigheder på
flere områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed og
selvstændighed.
Det håndværksmæssige kan forbedres på
flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for kvalitetssans og
kreativitet.

Karakteren 02 gives for den:
Tilstrækkelige præstation, der
demonstrer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål.

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

Eleven har begyndende/ringe forståelse for
enkle sammenhænge til nedenstående.
Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper,
fx installationer og tavler.
Eleven kan via matematiske begreber og
udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold
til faget / området samt finde løsninger af
brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Eleven har ikke elementær viden til
nedenstående
Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper,
fx installationer og tavler.
Eleven kan via matematiske begreber og
udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold
til faget / området samt finde løsninger af
brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.
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Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne til at
analysere problemfelter i forbindelse med
egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen
læring.
Eleven udviser et minimalt acceptabel
præstation i forhold gældende normer og
fagets krav, i forbindelse med den
praktiske udførelse.

Har betydelig problemer mht. løsning af
opgaver, både i almene og faglige
sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet ansvar for
egen læring.
Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en
acceptabel måde, at kunne udfører
praktisk arbejde. Meget store tolerancer
iht. til instruktionen.

Eleven har meget ringe/ingen viden og
indsigt til nedenstående
Karakteren -3 gives for den:
Den ringe og helt uacceptable
præstation

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper,
fx installationer og tavler.
Eleven kan via matematiske begreber og
udregninger samt metoder løse
almene og tekniske problemstillinger i forhold
til faget / området samt finde løsninger af
brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Eleven har ingen kendskab til de faglige
begreber og kan ikke anvende faget til
simple problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det udførte
arbejde. Alle instruktioner er tilsidesat.

Dimensionering af el-installationer skal bedømmes med bestået /ikke bestået

Karakteren 12-02 medføre bestået

Karakteren 02- minus3 medføre ikke bestået

Side 28

Bedømmelsesplan for faget: ” installationer i automatiske anlæg ”
Karakter: beskrivelse, jævnfør
bekendtgørelse nr. 448 af 18.
maj 2006

Kompetencer som ligger til grund for
bedømmelsen i ”faget”

Karakteren 12 gives for den:



Fremragende præstation, der
demonstrer udtømmende
opfyldelse af faget mål, med
ingen eller få uvæsentlige
mangler.

Eleven kan på en meget sikker og
selvstændig måde løse opgaver
indenfor nedenstående



Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper.
Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede
vekselstrømsmotorers principielle
virkemåde og opbygning, samt i forbindelse
hermed udføre målinger og beregninger.
Eleven kan redegøre for virkemåde på
startere og omkoblere. Eleven kan udføre
beregninger på 3 faset net med symmetrisk
belastning.
Eleven kan redegøre for styretavlers
opbygning og virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre jording
og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere, opbygge og
installere mindre tavler og
motorinstallationer.
Eleven kan dimensionere og installere
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere motorinstallationer, samt – og 3
fasede brugsgenstande.









Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende
opfyldelse af fagets mål, med
nogle mindre væsentlige
mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og
selvstændig måde, løse formålstjenlige
opgaver inden for nedenstående.










Gode præstation, der
demonstrer opfyldelse af fagets
mål, med adskillige mangler.

Eleven kan selvstændig løse opgaver og
løbende redegøre for problemstillinger,
mht. tid, materiale, dokumentation og
perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar .
Opsætning og montering grænser mod
det perfekte mht. finish og præcision.
Udviser kvalitetssans og kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig disponering
af den praktiske opgave.
Der er ubetydelige tolerancer

Misforstår mindre dele af opgaven, men
ellers rigtig løsningsmodel.
Eleven laver aflæsningsfejl/ regnefejl.





Karakteren 7 gives for den:

Eleven laver mindre regne/aflæsnings
fejl,
Men løser opgave korrekt.



Karakteren 10 gives for den:

Bedømmelsesgrundlag

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper.
Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede
vekselstrømsmotorers principielle
virkemåde og opbygning, samt i forbindelse
hermed udføre målinger og beregninger.
Eleven kan redegøre for virkemåde på
startere og omkoblere. Eleven kan udføre
beregninger på 3 faset net med symmetrisk
belastning.
Eleven kan redegøre for styretavlers
opbygning og virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre jording
og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere, opbygge og
installere mindre tavler og
motorinstallationer.
Eleven kan dimensionere og installere
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere motorinstallationer, samt – og
3 fasede brugsgenstande.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde
anvende fundamentale kundskab og
færdigheder inden for nedenstående.


Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper.

Side 29

Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Evne til selvstændig at sætte sig ind i
mindre komplicerede problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd) på
arbejdet.











Karakteren 4 gives for den:

Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre grad af
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige væsentlige mangler.

Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede
vekselstrømsmotorers principielle
virkemåde og opbygning, samt i forbindelse
hermed udføre målinger og beregninger.
Eleven kan redegøre for virkemåde på
startere og omkoblere. Eleven kan udføre
beregninger på 3 faset net med symmetrisk
belastning.
Eleven kan redegøre for styretavlers
opbygning og virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre jording
og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere, opbygge og
installere mindre tavler og
motorinstallationer.
Eleven kan dimensionere og installere
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere motorinstallationer, samt – og
3 fasede brugsgenstande.

Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden
for nedenstående.












Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper.
Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede
vekselstrømsmotorers principielle
virkemåde og opbygning, samt i forbindelse
hermed udføre målinger og beregninger.
Eleven kan redegøre for virkemåde på
startere og omkoblere. Eleven kan udføre
beregninger på 3 faset net med symmetrisk
belastning.
Eleven kan redegøre for styretavlers
opbygning og virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre jording
og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere, opbygge og
installere mindre tavler og
motorinstallationer.
Eleven kan dimensionere og installere
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere motorinstallationer, samt – og 3
fasede brugsgenstande.

Side 30

Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre om
løsningsforslag.

Uhensigtsmæssige løsningsforslag.

Står og falder om begrebet ”det gode
håndværk” Synlig uligheder i den
håndværksmæssige udførelse

Mangelfulde teoretiske færdigheder på
flere områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed og
selvstændighed.

Det håndværksmæssige kan forbedres på
flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for kvalitetssans og
kreativitet.

Karakteren 02 gives for den:
Tilstrækkelige præstation, der
demonstrer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål.

Eleven har begyndende/ringe forståelse for
enkle sammenhænge til nedenstående.











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

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper.
Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede
vekselstrømsmotorers principielle
virkemåde og opbygning, samt i forbindelse
hermed udføre målinger og beregninger.
Eleven kan redegøre for virkemåde på
startere og omkoblere. Eleven kan udføre
beregninger på 3 faset net med symmetrisk
belastning.
Eleven kan redegøre for styretavlers
opbygning og virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre jording
og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere, opbygge og
installere mindre tavler og
motorinstallationer.
Eleven kan dimensionere og installere
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere motorinstallationer, samt – og 3
fasede brugsgenstande.

Eleven har ikke elementær viden til
nedenstående












Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper.
Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede
vekselstrømsmotorers principielle
virkemåde og opbygning, samt i forbindelse
hermed udføre målinger og beregninger.
Eleven kan redegøre for virkemåde på
startere og omkoblere. Eleven kan udføre
beregninger på 3 faset net med symmetrisk
belastning.
Eleven kan redegøre for styretavlers
opbygning og virkemåde.
Eleven kan redegøre for og udføre jording
og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere, opbygge og
installere mindre tavler og
motorinstallationer.
Eleven kan dimensionere og installere
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere motorinstallationer, samt – og 3
fasede brugsgenstande.

Eleven har meget ringe/ingen viden og indsigt
til nedenstående
Karakteren -3 gives for den:


Den ringe og helt uacceptable
præstation







Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper.
Eleven kan redegøre for 1 – og 3 fasede
vekselstrømsmotorers principielle
virkemåde og opbygning, samt i forbindelse
hermed udføre målinger og beregninger.
Eleven kan redegøre for virkemåde på
startere og omkoblere. Eleven kan udføre
beregninger på 3 faset net med symmetrisk
belastning.
Eleven kan redegøre for styretavlers
opbygning og virkemåde.

Side 31

Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne til at
analysere problemfelter i forbindelse med
egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen
læring.
Eleven udviser et minimalt acceptabel
præstation i forhold gældende normer og
fagets krav, i forbindelse med den
praktiske udførelse.

Har betydelig problemer mht. løsning af
opgaver, både i almene og faglige
sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet ansvar
for egen læring.
Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en
acceptabel måde, at kunne udfører
praktisk arbejde. Meget store tolerancer
iht. til instruktionen.

Eleven har ingen kendskab til de faglige
begreber og kan ikke anvende faget til
simple problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det udførte
arbejde. Alle instruktioner er tilsidesat.







Eleven kan redegøre for og udføre jording
og potentialudligning.
Eleven kan dimensionere, opbygge og
installere mindre tavler og
motorinstallationer.
Eleven kan dimensionere og installere
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Eleven kan fejlfinde, vedligeholde og
reparere motorinstallationer, samt – og 3
fasede brugsgenstande.

Side 32

Bedømmelsesplan for faget: ” Dimensionering af elinstallationer i automatiske
anlæg”
Karakter:
beskrivelse,
jævnfør
bekendtgørelse
nr. 448 af 18.
maj 2006

Kompetencer som ligger til grund for
bedømmelsen i ”faget”

Bedømmelsesgrundlag

Karakteren 12
gives for den:

Eleven kan på en meget sikker og selvstændig
måde løse opgaver inden for nedenstående

Eleven laver mindre regne/aflæsnings fejl,

Fremragende
præstation, der
demonstrer
udtømmende
opfyldelse af
faget mål, med
ingen eller få
uvæsentlige
mangler.

Eleven kan via matematiske begreber og udregninger
samt metoder løse almene og tekniske
problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde
løsninger af brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse opgaver og løbende
redegøre for problemstillinger, mht. tid, materiale,
dokumentation og perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse, selvstændighed
og ansvar
Opsætning og montering grænser mod det perfekte
mht. finish og præcision. Udviser kvalitetssans og
kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig disponering af den
praktiske opgave.
Der er ubetydelige tolerancer
Karakteren 10
gives for den:
Fortrinlige
præstation, der
demonstrer
omfattende
opfyldelse af
fagets mål, med
nogle mindre
væsentlige
mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og selvstændig
måde, løse formålstjenlige opgaver inden for
nedenstående.

Misforstår mindre dele af opgaven, men ellers rigtig
løsningsmodel.
Eleven laver aflæsningsfejl/ regnefejl.

Eleven kan via matematiske begreber og udregninger
samt metoder løse almene og tekniske
problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde
løsninger af brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Udviser initiativ til selvstændigt, at formulere og
løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt problemfelt i det
færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
montageteknik og forståelse for håndværksmæssig
korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div. Materialer.

Karakteren 7
gives for den:
Gode
præstation, der
demonstrer
opfyldelse af
fagets mål, med
adskillige
mangler.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.

Evne til selvstændig at sætte sig ind i mindre
komplicerede problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd) på arbejdet.

Eleven kan via matematiske begreber og udregninger
samt metoder løse almene og tekniske
problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde
løsninger af brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Side 33

Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre om
løsningsforslag.

Uhensigtsmæssige løsningsforslag.

Står og falder om begrebet ”det gode håndværk”
Synlig uligheder i den håndværksmæssige udførelse

Karakteren 4
gives for den:

Jævne
præstation, der
dokumenterer
en mindre grad
af opfyldelse af
fagets mål, med
adskillige
væsentlige
mangler.

Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.
Eleven kan via matematiske begreber og udregninger
samt metoder løse almene og tekniske
problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde
løsninger af brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Mangelfulde teoretiske færdigheder på flere
områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med adskillige
væsentlige fejl og mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed og
selvstændighed.

Det håndværksmæssige kan forbedres på flere
punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for kvalitetssans og kreativitet.

Karakteren 02
gives for den:

Eleven har begyndende/ringe forståelse for enkle
sammenhænge til nedenstående.

Tilstrækkelige
præstation, der
demonstrer den
minimalt
acceptable grad
af opfyldelse af
fagets mål.

Eleven kan via matematiske begreber og udregninger
samt metoder løse almene og tekniske
problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde
løsninger af brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Karakteren 00
gives for den:

Eleven har ikke elementær viden til nedenstående

Uutilstrækkelige
præstation, der
ikke
demonstrerer en
acceptabel grad
af opfyldelse af
fagets mål.

Eleven kan via matematiske begreber og udregninger
samt metoder løse almene og tekniske
problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde
løsninger af brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Kun nødtørftige/ meget simple løsningsforslag og
manglende evne til at analysere problemfelter i
forbindelse med egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen læring.
Eleven udviser et minimalt acceptabel præstation i
forhold gældende normer og fagets krav, i
forbindelse med den praktiske udførelse.

Har betydelig problemer mht. løsning af opgaver,
både i almene og faglige sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet ansvar for egen
læring.
Udviser meget ringe grad af selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en acceptabel måde, at
kunne udfører praktisk arbejde. Meget store
tolerancer iht. til instruktionen.
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Eleven har meget ringe/ingen viden og indsigt til
nedenstående
Karakteren -3
gives for den:
Den ringe og
helt uacceptable
præstation

Eleven kan via matematiske begreber og udregninger
samt metoder løse almene og tekniske
problemstillinger i forhold til faget / området samt
finde
løsninger af brancherelaterede samt
informationsteknologiske problemstillinger.

Eleven har ingen kendskab til de faglige begreber og
kan ikke anvende faget til simple problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for håndværkmæssig
forståelse i det udførte arbejde. Alle instruktioner er
tilsidesat.

Dimensionering af elinstallationer i automatiske anlæg skal bedømmes med bestået /ikke bestået

Karakteren 12-02 medføre bestået

Karakteren 02- minus3 medføre ikke bestået

Side 35

Bedømmelsesplan for faget: ” Kommunikationsnetværk ”
Karakter: beskrivelse,
jævnfør bekendtgørelse nr.
448 af 18. maj 2006

Kompetencer som ligger til grund for bedømmelsen i
”faget”

Bedømmelsesgrundlag

Karakteren 12 gives for
den:

Eleven kan på en meget sikker og selvstændig måde
løse opgaver indenfor nedenstående.

Eleven laver mindre
regne/aflæsnings fejl,

Fremragende præstation,
der demonstrer udtømmende
opfyldelse af faget mål, med
ingen eller få uvæsentlige
mangler.















Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper, fx
sammenføringer.
Eleven kan redegøre for opbygningen af større
netværk og netværksbegreber, topologier samt
netværkskomponenter og aktive enheder,
samt installere og konfigurere disse.
Eleven kan redegøre for problematikker i
forbindelse med brugen af et trådløst netværk.
Eleven kan redegøre for radiobølger og
højfrekvente signaler i normalt forekommende
installationer.
Eleven kan redegøre for og anvende relevante
love, regler og standarder i forhold til
installationstyper, samt anvende it til relevant
Informationssøgning og kan med en
grundlæggende viden, vejlede kunder om
energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i
bolig og erhverv
Eleven kan udføre kabling og terminering af
twistet pair, fiber og coax i henhold til
gældende standarder og normer.

Side 36

Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse opgaver
og løbende redegøre for
problemstillinger, mht. tid, materiale,
dokumentation og perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar .
Opsætning og montering grænser
mod det perfekte mht. finish og
præcision. Udviser kvalitetssans og
kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig
disponering af den praktiske
opgave.
Der er ubetydelige tolerancer

Karakteren 10 gives for
den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende
opfyldelse af fagets mål,
med nogle mindre
væsentlige mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og selvstændig måde,
løse formålstjenlige opgaver inden for nedenstående.













Misforstår mindre dele af opgaven,
men ellers rigtig løsningsmodel.

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper, fx
sammenføringer.
Eleven kan redegøre for opbygningen af større
netværk og netværksbegreber, topologier samt
netværkskomponenter og aktive enheder,
samt installere og konfigurere disse.
Eleven kan redegøre for problematikker i
forbindelse med brugen af et trådløst netværk.
Eleven kan redegøre for radiobølger og
højfrekvente signaler i normalt forekommende
installationer.
Eleven kan redegøre for og anvende relevante
love, regler og standarder i forhold til
installationstyper, samt anvende it til relevant
Informationssøgning og kan med en
grundlæggende viden, vejlede kunder om
energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i
bolig og erhverv
Eleven kan udføre kabling og terminering af
twistet pair, fiber og coax i henhold til
gældende standarder og normer.

Eleven laver aflæsningsfejl/
regnefejl.
Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Karakteren 7 gives for den:



Gode præstation, der
demonstrer opfyldelse af
fagets mål, med adskillige
mangler.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde
anvende fundamentale kundskab og
færdigheder inden for nedenstående.

Evne til selvstændig at sætte sig ind i
mindre komplicerede
problemstillinger.



Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper, fx
sammenføringer.
Eleven kan redegøre for opbygningen af større
netværk og netværksbegreber, topologier samt
netværkskomponenter og aktive enheder,
samt installere og konfigurere disse.
Eleven kan redegøre for problematikker i
forbindelse med brugen af et trådløst netværk.
Eleven kan redegøre for radiobølger og
højfrekvente signaler i normalt forekommende
installationer.
Eleven kan redegøre for og anvende relevante
love, regler og standarder i forhold til
installationstyper, samt anvende it til relevant
Informationssøgning og kan med en
grundlæggende viden, vejlede kunder om
energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i
bolig og erhverv
Eleven kan udføre kabling og terminering af
twistet pair, fiber og coax i henhold til
gældende standarder og normer.

Manglende struktur (den røde tråd)
på arbejdet.













Side 37

Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre
om løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.
Står og falder om begrebet ”det
gode håndværk” Synlig uligheder i
den håndværksmæssige udførelse

Karakteren 4 gives for den:
Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre
grad af opfyldelse af fagets
mål, med adskillige
væsentlige mangler.

Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.













Karakteren 02 gives for
den:
Tilstrækkelige præstation,
der demonstrer den
minimalt acceptable grad af
opfyldelse af fagets mål.

Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper, fx
sammenføringer.
Eleven kan redegøre for opbygningen af større
netværk og netværksbegreber, topologier samt
netværkskomponenter og aktive enheder,
samt installere og konfigurere disse.
Eleven kan redegøre for problematikker i
forbindelse med brugen af et trådløst netværk.
Eleven kan redegøre for radiobølger og
højfrekvente signaler i normalt forekommende
installationer.
Eleven kan redegøre for og anvende relevante
love, regler og standarder i forhold til
installationstyper, samt anvende it til relevant
Informationssøgning og kan med en
grundlæggende viden, vejlede kunder om
energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i
bolig og erhverv
Eleven kan udføre kabling og terminering af
twistet pair, fiber og coax i henhold til
gældende standarder og normer.


Eleven har begyndende/ringe forståelse for enkle
sammenhænge til nedenstående.














Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper, fx
sammenføringer.
Eleven kan redegøre for opbygningen af større
netværk og netværksbegreber, topologier samt
netværkskomponenter og aktive enheder,
samt installere og konfigurere disse.
Eleven kan redegøre for problematikker i
forbindelse med brugen af et trådløst netværk.
Eleven kan redegøre for radiobølger og
højfrekvente signaler i normalt forekommende
installationer.
Eleven kan redegøre for og anvende relevante
love, regler og standarder i forhold til
installationstyper, samt anvende it til relevant
Informationssøgning og kan med en
grundlæggende viden, vejlede kunder om
energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i
bolig og erhverv
Eleven kan udføre kabling og terminering af
twistet pair, fiber og coax i henhold til
gældende standarder og normer.
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Mangelfulde teoretiske færdigheder
på flere områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og
mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed
og selvstændighed.
Det håndværksmæssige kan
forbedres på flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for
kvalitetssans og kreativitet.

Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne
til at analysere problemfelter i
forbindelse med egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for
egen læring.
Eleven udviser et minimalt
acceptabel præstation i forhold
gældende normer og fagets krav, i
forbindelse med den praktiske
udførelse.

Eleven har ikke elementær viden til nedenstående
Karakteren 00 gives for
den:




Uutilstrækkelige præstation,
der ikke demonstrerer en
acceptabel grad af
opfyldelse af fagets mål.











Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper, fx
sammenføringer.
Eleven kan redegøre for opbygningen af større
netværk og netværksbegreber, topologier samt
netværkskomponenter og aktive enheder,
samt installere og konfigurere disse.
Eleven kan redegøre for problematikker i
forbindelse med brugen af et trådløst netværk.
Eleven kan redegøre for radiobølger og
højfrekvente signaler i normalt forekommende
installationer.
Eleven kan redegøre for og anvende relevante
love, regler og standarder i forhold til
installationstyper, samt anvende it til relevant
Informationssøgning og kan med en
grundlæggende viden, vejlede kunder om
energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i
bolig og erhverv
Eleven kan udføre kabling og terminering af
twistet pair, fiber og coax i henhold til
gældende standarder og normer.

Har betydelig problemer mht.
løsning af opgaver, både i almene og
faglige sammenhænge.

Tager kun delvis eller slet intet
ansvar for egen læring.

Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.

Eleven demonstrerer ikke på en
acceptabel måde, at kunne udfører
praktisk arbejde. Meget store
tolerancer iht. til instruktionen.

Eleven har meget ringe/ingen viden og indsigt til
nedenstående
Karakteren -3 gives for
den:



Den ringe og helt
uacceptable præstation














Eleven har kendskab til regler og
problematikker om nærføringsprincipper, fx
sammenføringer.
Eleven kan redegøre for opbygningen af større
netværk og netværksbegreber, topologier samt
netværkskomponenter og aktive enheder,
samt installere og konfigurere disse.
Eleven kan redegøre for problematikker i
forbindelse med brugen af et trådløst netværk.
Eleven kan redegøre for radiobølger og
højfrekvente signaler i normalt forekommende
installationer.
Eleven kan redegøre for og anvende relevante
love, regler og standarder i forhold til
installationstyper, samt anvende it til relevant
Informationssøgning og kan med en
grundlæggende viden, vejlede kunder om
energieffektive løsninger i forbindelse med
kommunikationsinstallationer.
Eleven kan udføre kommunikationsnetværk i
bolig og erhverv
Eleven kan udføre kabling og terminering af
twistet pair, fiber og coax i henhold til
gældende standarder og normer.

Side 39

Eleven har ingen kendskab til de
faglige begreber og kan ikke
anvende faget til simple
problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det
udførte arbejde. Alle instruktioner
er tilsidesat.
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Bedømmelsesplan for faget: ” Dimensionering af kommunikationsnetværk ”
Karakter: beskrivelse, jævnfør
bekendtgørelse nr. 448 af 18. maj
2006
Karakteren 12 gives for den:
Fremragende præstation, der
demonstrer udtømmende opfyldelse
af faget mål, med ingen eller få
uvæsentlige mangler.

Kompetencer som ligger til grund for
bedømmelsen i ”faget”



Eleven kan på en meget sikker
og selvstændig måde løse
opgaver inden for
nedenstående

Bedømmelsesgrundlag

Eleven laver mindre regne/aflæsnings fejl,
Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse opgaver og
løbende redegøre for problemstillinger, mht.
tid, materiale, dokumentation og
perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar
Opsætning og montering grænser mod det
perfekte mht. finish og præcision. Udviser
kvalitetssans og kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig disponering af
den praktiske opgave.
Der er ubetydelige tolerancer

Karakteren 10 gives for den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende opfyldelse
af fagets mål, med nogle mindre
væsentlige mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og
selvstændig måde, løse formålstjenlige
opgaver inden for nedenstående.

Misforstår mindre dele af opgaven, men
ellers rigtig løsningsmodel.
Eleven laver aflæsningsfejl/ regnefejl.
Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
Montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Karakteren 7 gives for den:
Gode præstation, der demonstrer
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige mangler.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde
anvende fundamentale kundskab og
færdigheder inden for nedenstående.

Evne til selvstændig at sætte sig ind i mindre
komplicerede problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd) på
arbejdet.
Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre om
løsningsforslag.
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Uhensigtsmæssige løsningsforslag.

Står og falder om begrebet ”det gode
håndværk” Synlig uligheder i den
håndværksmæssige udførelse

Karakteren 4 gives for den:

Eleven kan på en afgrænset måde
anvende fundamentale kundskab og
færdigheder inden for nedenstående.

Mangelfulde teoretiske færdigheder på flere
områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og mangler.

Jævne præstation, der dokumenterer
en mindre grad af opfyldelse af
fagets mål, med adskillige
væsentlige mangler.

Udviser mindre grad af ansvarlighed og
selvstændighed.

Det håndværksmæssige kan forbedres på
flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for kvalitetssans og
kreativitet.
Karakteren 02 gives for den:
Tilstrækkelige præstation, der
demonstrer den minimalt acceptable
grad af opfyldelse af fagets mål.

Eleven har begyndende/ringe forståelse
for enkle sammenhænge til
nedenstående.

Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne til at
analysere problemfelter i forbindelse med
egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen
læring.
Eleven udviser et minimalt acceptabel
præstation i forhold gældende normer og
fagets krav, i forbindelse med den praktiske
udførelse.
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Karakteren 00 gives for den:

Eleven har ikke elementær viden til
nedenstående

Uutilstrækkelige præstation, der
ikke demonstrerer en acceptabel
grad af opfyldelse af fagets mål.

Har betydelig problemer mht. løsning af
opgaver, både i almene og faglige
sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet ansvar for
egen læring.
Udviser meget ringe grad af selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en acceptabel
måde, at kunne udfører praktisk arbejde.
Meget store tolerancer iht. til instruktionen.

Eleven har meget ringe/ingen viden og
indsigt til nedenstående
Karakteren -3 gives for den:

Eleven har ingen kendskab til de faglige
begreber og kan ikke anvende faget til
simple problemløsninger

Den ringe og helt uacceptable
præstation
Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det udførte
arbejde. Alle instruktioner er tilsidesat.

Dimensionering af kommunikationsnetværk skal bedømmes med bestået /ikke bestået

Karakteren 12-02 medføre bestået

Karakteren 02- minus3 medføre ikke bestået
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Bedømmelsesplan for faget: ” Måleteknik og dokumentation ”
Karakter: beskrivelse,
jævnfør bekendtgørelse nr.
448 af 18. maj 2006

Kompetencer som ligger til grund for bedømmelsen
i ”faget”

Bedømmelsesgrundlag

Karakteren 12 gives for
den:

Eleven kan på en meget sikker og selvstændig måde
løse opgaver inden for nedenstående.

Eleven laver mindre regne/aflæsnings
fejl,

Fremragende præstation, der
demonstrer udtømmende
opfyldelse af faget mål, med
ingen eller få uvæsentlige
mangler.








Karakteren 10 gives for
den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende
opfyldelse af fagets mål,
med nogle mindre
væsentlige mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og selvstændig
måde, løse formålstjenlige opgaver inden for
nedenstående.




Gode præstation, der
demonstrer opfyldelse af
fagets mål, med adskillige
mangler.

Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse opgaver
og løbende redegøre for
problemstillinger, mht. tid, materiale,
dokumentation og perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar
Opsætning og montering grænser mod
det perfekte mht. finish og præcision.
Udviser kvalitetssans og kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig
disponering af den praktiske opgave.
Der er ubetydelige tolerancer
Misforstår mindre dele af opgaven,
men ellers rigtig løsningsmodel.
Eleven laver aflæsningsfejl/ regnefejl.





Karakteren 7 gives for den:

Eleven kan foretage relevante målinger på
installationer til bolig og erhverv, i
forbindelse med eftersyn før idriftsættelse,
samt udarbejde og vedligeholde tilhørende
dokumentation.
Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde
og vedligeholde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.
Eleven kan læse og forstå skemaer,
diagrammer og tegninger.
Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning
ved brug af relevante målinger i forbindelse
installationer og udstyr i boliger, erhverv og
industri.

Eleven kan foretage relevante målinger på
installationer til bolig og erhverv, i
forbindelse med eftersyn før idriftsættelse,
samt udarbejde og vedligeholde tilhørende
dokumentation.
Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde
og vedligeholde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.
Eleven kan læse og forstå skemaer,
diagrammer og tegninger.
Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning
ved brug af relevante målinger i forbindelse
installationer og udstyr i boliger, erhverv og
industri.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.


Eleven kan foretage relevante målinger på
installationer til bolig og erhverv, i
forbindelse med eftersyn før idriftsættelse,
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Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer,
udmærketMontageteknik og forståelse
for håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Evne til selvstændig at sætte sig ind i
mindre komplicerede
problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd) på
arbejdet.

Karakteren 4 gives for den:
Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre
grad af opfyldelse af fagets
mål, med adskillige
væsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for
den:
Tilstrækkelige præstation,
der demonstrer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse
af fagets mål.

samt udarbejde og vedligeholde tilhørende
dokumentation.

Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde
og vedligeholde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.

Eleven kan læse og forstå skemaer,
diagrammer og tegninger.

Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning
ved brug af relevante målinger i forbindelse
installationer og udstyr i boliger, erhverv og
industri.
Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.


Eleven kan foretage relevante målinger på
installationer til bolig og erhverv, i
forbindelse med eftersyn før idriftsættelse,
samt udarbejde og vedligeholde tilhørende
dokumentation.

Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde
og vedligeholde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.

Eleven kan læse og forstå skemaer,
diagrammer og tegninger.

Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning
ved brug af relevante målinger i forbindelse
installationer og udstyr i boliger, erhverv og
industri.
Eleven har begyndende/ringe forståelse for enkle
sammenhænge til nedenstående.







Eleven kan foretage relevante målinger på
installationer til bolig og erhverv, i
forbindelse med eftersyn før idriftsættelse,
samt udarbejde og vedligeholde tilhørende
dokumentation.
Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde
og vedligeholde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.
Eleven kan læse og forstå skemaer,
diagrammer og tegninger.
Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning
ved brug af relevante målinger i forbindelse
installationer og udstyr i boliger, erhverv og
industri.
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Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre om
løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.
Står og falder om begrebet ”det gode
håndværk” Synlig uligheder i den
håndværksmæssige udførelse

Mangelfulde teoretiske færdigheder på
flere områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed
og selvstændighed.
Det håndværksmæssige kan forbedres
på flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for kvalitetssans
og kreativitet.

Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne til
at analysere problemfelter i forbindelse
med egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen
læring.
Eleven udviser et minimalt acceptabel
præstation i forhold gældende normer
og fagets krav, i forbindelse med den
praktiske udførelse.

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

Karakteren -3 gives for
den:
Den ringe og helt
uacceptable præstation

Eleven har ikke elementær viden til nedenstående


Eleven kan foretage relevante målinger på
installationer til bolig og erhverv, i
forbindelse med eftersyn før idriftsættelse,
samt udarbejde og vedligeholde tilhørende
dokumentation.

Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde
og vedligeholde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.

Eleven kan læse og forstå skemaer,
diagrammer og tegninger.

Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning
ved brug af relevante målinger i forbindelse
installationer og udstyr i boliger, erhverv og
industri.
Eleven har meget ringe/ingen viden og indsigt til
nedenstående







Eleven kan foretage relevante målinger på
installationer til bolig og erhverv, i
forbindelse med eftersyn før idriftsættelse,
samt udarbejde og vedligeholde tilhørende
dokumentation.
Eleven kan ved anvendelse af it udarbejde
og vedligeholde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.
Eleven kan læse og forstå skemaer,
diagrammer og tegninger.
Eleven kan udføre struktureret fejlsøgning
ved brug af relevante målinger i forbindelse
installationer og udstyr i boliger, erhverv og
industri.
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Har betydelig problemer mht. løsning
af opgaver, både i almene og faglige
sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet ansvar
for egen læring.
Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en
acceptabel måde, at kunne udfører
praktisk arbejde. Meget store
tolerancer iht. til instruktionen.

Eleven har ingen kendskab til de
faglige begreber og kan ikke anvende
faget til simple problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det
udførte arbejde. Alle instruktioner er
tilsidesat.

Bedømmelsesplan for faget: ” Kvalitetssikring og el-sikkerhed”
Karakter: beskrivelse,
jævnfør bekendtgørelse nr.
448 af 18. maj 2006

Kompetencer som ligger til grund for bedømmelsen i
”faget”

Bedømmelsesgrundlag

Karakteren 12 gives for
den:

Eleven kan på en meget sikker og selvstændig måde løse
opgaver inden for nedenstående.

Eleven laver mindre
regne/aflæsnings fejl,

Fremragende præstation,
der demonstrer
udtømmende opfyldelse af
faget mål, med inen eller
få uvæsentlige mangler.










Karakteren 10 gives for
den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende
opfyldelse af fagets mål,
med nogle mindre
væsentlige mangler.

Karakteren 7 gives for
den:
Gode præstation, der
demonstrer opfyldelse af
fagets mål, med adskillige
mangler.

Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og
kan arbejde med kemiske stoffer, som anvendes i
forbindelse med installationsarbejder, og kan
håndtere disse korrekt efter fabrikantens
anvisninger.
Eleven kan anvende branchens kvalitetssikringsog kvalitetsstyringssystemer.
Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske
installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke
opstår fare for personer, anlæg og drift.
Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget
arbejde efter planer, skemaer og anden relevant
dokumentation.
Eleven kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj, som for eksempel
vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol
brandteknisk korrekt.

Eleven kan på en rimelig sikker og selvstændig måde,
løse formålstjenlige opgaver inden for nedenstående.


Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og
kan arbejde med kemiske stoffer, som anvendes i
forbindelse med installationsarbejder, og kan
håndtere disse korrekt efter fabrikantens
anvisninger.

Eleven kan anvende branchens kvalitetssikringsog kvalitetsstyringssystemer.

Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske
installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke
opstår fare for personer, anlæg og drift.

Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget
arbejde efter planer, skemaer og anden relevant
dokumentation.

Eleven kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj, som for eksempel
vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol
brandteknisk korrekt.
Eleven kan på en tilfredsstillende måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.


Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og
kan arbejde med kemiske stoffer, som anvendes i
forbindelse med installationsarbejder, og kan
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Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse opgaver
og løbende redegøre for
problemstillinger, mht. tid,
materiale, dokumentation og
perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar
Opsætning og montering grænser
mod det perfekte mht. finish og
præcision. Udviser kvalitetssans og
kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig
disponering af den praktiske
opgave. Der er ubetydelige
tolerancer
Misforstår mindre dele af opgaven,
men ellers rigtig løsningsmodel.
Eleven laver aflæsningsfejl/
regnefejl.
Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
Montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Evne til selvstændig at sætte sig ind
i mindre komplicerede
problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd)
på arbejdet.

Karakteren 4 gives for
den:
Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre
grad af opfyldelse af
fagets mål, med adskillige
væsentlige mangler.

håndtere disse korrekt efter fabrikantens
anvisninger.

Eleven kan anvende branchens kvalitetssikringsog kvalitetsstyringssystemer.

Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske
installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke
opstår fare for personer, anlæg og drift.

Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget
arbejde efter planer, skemaer og anden relevant
dokumentation.

Eleven kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj, som for eksempel
vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol
brandteknisk korrekt.
Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.









Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og
kan arbejde med kemiske stoffer, som anvendes i
forbindelse med installationsarbejder, og kan
håndtere disse korrekt efter fabrikantens
anvisninger.
Eleven kan anvende branchens kvalitetssikringsog kvalitetsstyringssystemer.
Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske
installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke
opstår fare for personer, anlæg og drift.
Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget
arbejde efter planer, skemaer og anden relevant
dokumentation.
Eleven kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj, som for eksempel
vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol
brandteknisk korrekt.

Side 48

Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre
om løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.
Står og falder om begrebet ”det
gode håndværk” Synlig uligheder i
den håndværksmæssige udførelse

Mangelfulde teoretiske færdigheder
på flere områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og
mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed
og selvstændighed.
Det håndværksmæssige kan
forbedres på flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for
kvalitetssans og kreativitet.

Karakteren 02 gives for
den:
Tilstrækkelige præstation,
der demonstrer den
minimalt acceptable grad
af opfyldelse af fagets mål.

Eleven har begyndende/ringe forståelse for enkle
sammenhænge til nedenstående.









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

Karakteren -3 gives for
den:
Den ringe og helt
uacceptable præstation

Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og
kan arbejde med kemiske stoffer, som anvendes i
forbindelse med installationsarbejder, og kan
håndtere disse korrekt efter fabrikantens
anvisninger.
Eleven kan anvende branchens kvalitetssikringsog kvalitetsstyringssystemer.
Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske
installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke
opstår fare for personer, anlæg og drift.
Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget
arbejde efter planer, skemaer og anden relevant
dokumentation.
Eleven kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj, som for eksempel
vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol
brandteknisk korrekt.

Eleven har ikke elementær viden til nedenstående


Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og
kan arbejde med kemiske stoffer, som anvendes i
forbindelse med installationsarbejder, og kan
håndtere disse korrekt efter fabrikantens
anvisninger.

Eleven kan anvende branchens kvalitetssikringsog kvalitetsstyringssystemer.

Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske
installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke
opstår fare for personer, anlæg og drift.

Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget
arbejde efter planer, skemaer og anden relevant
dokumentation.

Eleven kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj, som for eksempel
vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol
brandteknisk korrekt.
Eleven har meget ringe/ingen viden og indsigt til
nedenstående





Eleven har kendskab til gældende forskrifter, og
kan arbejde med kemiske stoffer, som anvendes i
forbindelse med installationsarbejder, og kan
håndtere disse korrekt efter fabrikantens
anvisninger.
Eleven kan anvende branchens kvalitetssikringsog kvalitetsstyringssystemer.
Eleven kan udføre arbejds- og betjeningsopgaver
på eller ved tavleanlæg og elektriske
installationer under iagttagelse af de foreskrevne
sikkerhedsforanstaltninger, således at der ikke
opstår fare for personer, anlæg og drift.

Side 49

Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne
til at analysere problemfelter i
forbindelse med egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for
egen læring.
Eleven udviser et minimalt
acceptabel præstation i forhold
gældende normer og fagets krav, i
forbindelse med den praktiske
udførelse.

Har betydelig problemer mht.
løsning af opgaver, både i almene og
faglige sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet
ansvar for egen læring.
Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en
acceptabel måde, at kunne udfører
praktisk arbejde. Meget store
tolerancer iht. til instruktionen.

Eleven har ingen kendskab til de
faglige begreber og kan ikke
anvende faget til simple
problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det
udførte arbejde. Alle instruktioner
er tilsidesat.





Eleven kan udføre kvalitetskontrol af eget
arbejde efter planer, skemaer og anden relevant
dokumentation.
Eleven kan udføre varmt arbejde med
gnistproducerende værktøj, som for eksempel
vinkelsliber, loddeværktøj og varmluftpistol
brandteknisk korrekt.

Side 50

Bedømmelsesplan for faget: ” Kundeservice og Salg af tekniske løsninger ”
Karakter: beskrivelse,
jævnfør bekendtgørelse nr.
448 af 18. maj 2006

Kompetencer som ligger til grund for bedømmelsen i
”faget”

Bedømmelsesgrundlag

Karakteren 12 gives for
den:

Eleven kan på en meget sikker og selvstændig måde løse
opgaver inden for nedenstående.

Eleven laver mindre
regne/aflæsnings fejl,

Fremragende præstation,
der demonstrer
udtømmende opfyldelse af
faget mål, med ingen eller
få uvæsentlige mangler.











Eleven har forståelse og kendskab til metoder for
god kommunikation og kan vejlede kunder i
forbindelse med udførelsen og aflevering af de
løste opgaver.
Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden
udføre grundige observationer af de tekniske
installationer i kundens bygning, med henblik på
en dialog om mersalg, som skaber fordele for
kunden.
Eleven kan via dialog og kendskab til kundens
tekniske installationer sikre at kunden får tilbudt
den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk
informationssøgning, og videreformidle
resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører
om opgaverne med henblik på at sikre de bedste
løsninger for kunden, og er i stand til at foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske
løsninger og installationer både i forhold til
økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og
brugervenlighed.

Side 51

Men løser opgave korrekt.
Eleven kan selvstændig løse
opgaver og løbende redegøre for
problemstillinger, mht. tid,
materiale, dokumentation og
perspektivering.
Eleven udviser stor faglig
forståelse, selvstændighed og
ansvar
Opsætning og montering grænser
mod det perfekte mht. finish og
præcision. Udviser kvalitetssans og
kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig
disponering af den praktiske
opgave. Der er ubetydelige
tolerancer

Karakteren 10 gives for
den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende
opfyldelse af fagets mål,
med nogle mindre
væsentlige mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og selvstændig måde,
løse formålstjenlige opgaver inden for nedenstående.










Karakteren 7 gives for
den:
Gode præstation, der
demonstrer opfyldelse af
fagets mål, med adskillige
mangler.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder inden for
nedenstående.


Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
Montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Evne til selvstændig at sætte sig ind
i mindre komplicerede
problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd)
på arbejdet.

Eleven kan på en afgrænset måde anvende fundamentale
kundskab og færdigheder inden for nedenstående.

Mangelfulde teoretiske færdigheder
på flere områder.







Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre

Eleven laver aflæsningsfejl/
regnefejl.

Eleven har forståelse og kendskab til metoder for
god kommunikation og kan vejlede kunder i
forbindelse med udførelsen og aflevering af de
løste opgaver.
Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden
udføre grundige observationer af de tekniske
installationer i kundens bygning, med henblik på
en dialog om mersalg, som skaber fordele for
kunden.
Eleven kan via dialog og kendskab til kundens
tekniske installationer sikre at kunden får tilbudt
den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk
informationssøgning, og videreformidle
resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører
om opgaverne med henblik på at sikre de bedste
løsninger for kunden, og er i stand til at foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske
løsninger og installationer både i forhold til
økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og
brugervenlighed.



Karakteren 4 gives for
den:

Eleven har forståelse og kendskab til metoder for
god kommunikation og kan vejlede kunder i
forbindelse med udførelsen og aflevering af de
løste opgaver.
Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden
udføre grundige observationer af de tekniske
installationer i kundens bygning, med henblik på
en dialog om mersalg, som skaber fordele for
kunden.
Eleven kan via dialog og kendskab til kundens
tekniske installationer sikre at kunden får tilbudt
den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk
informationssøgning, og videreformidle
resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører
om opgaverne med henblik på at sikre de bedste
løsninger for kunden, og er i stand til at foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske
løsninger og installationer både i forhold til
økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og
brugervenlighed.

Misforstår mindre dele af opgaven,
men ellers rigtig løsningsmodel.



Eleven har forståelse og kendskab til metoder for
god kommunikation og kan vejlede kunder i

Side 52

Få mangler i dokumentation,
Evner at kommunikere med andre
om løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.
Står og falder om begrebet ”det
gode håndværk” Synlig uligheder i
den håndværksmæssige udførelse

grad af opfyldelse af
fagets mål, med adskillige
væsentlige mangler.









Karakteren 02 gives for
den:
Tilstrækkelige præstation,
der demonstrer den
minimalt acceptable grad
af opfyldelse af fagets
mål.

forbindelse med udførelsen og aflevering af de
løste opgaver.
Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden
udføre grundige observationer af de tekniske
installationer i kundens bygning, med henblik på
en dialog om mersalg, som skaber fordele for
kunden.
Eleven kan via dialog og kendskab til kundens
tekniske installationer sikre at kunden får tilbudt
den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk
informationssøgning, og videreformidle
resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører
om opgaverne med henblik på at sikre de bedste
løsninger for kunden, og er i stand til at foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske
løsninger og installationer både i forhold til
økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og
brugervenlighed.

Eleven har begyndende/ringe forståelse for enkle
sammenhænge til nedenstående.










Eleven har forståelse og kendskab til metoder for
god kommunikation og kan vejlede kunder i
forbindelse med udførelsen og aflevering af de
løste opgaver.
Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden
udføre grundige observationer af de tekniske
installationer i kundens bygning, med henblik på
en dialog om mersalg, som skaber fordele for
kunden.
Eleven kan via dialog og kendskab til kundens
tekniske installationer sikre at kunden får tilbudt
den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk
informationssøgning, og videreformidle
resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører
om opgaverne med henblik på at sikre de bedste
løsninger for kunden, og er i stand til at foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske
løsninger og installationer både i forhold til
økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og
brugervenlighed.

Side 53

Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og
mangler.
Udviser mindre grad af
ansvarlighed og selvstændighed.

Det håndværksmæssige kan
forbedres på flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for
kvalitetssans og kreativitet.

Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne
til at analysere problemfelter i
forbindelse med egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for
egen læring.
Eleven udviser et minimalt
acceptabel præstation i forhold
gældende normer og fagets krav, i
forbindelse med den praktiske
udførelse.

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

Eleven har ikke elementær viden til nedenstående










Karakteren -3 gives for
den:
Den ringe og helt
uacceptable præstation

Eleven har forståelse og kendskab til metoder for
god kommunikation og kan vejlede kunder i
forbindelse med udførelsen og aflevering af de
løste opgaver.
Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden
udføre grundige observationer af de tekniske
installationer i kundens bygning, med henblik på
en dialog om mersalg, som skaber fordele for
kunden.
Eleven kan via dialog og kendskab til kundens
tekniske installationer sikre at kunden får tilbudt
den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk
informationssøgning, og videreformidle
resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører
om opgaverne med henblik på at sikre de bedste
løsninger for kunden, og er i stand til at foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske
løsninger og installationer både i forhold til
økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og
brugervenlighed.

Eleven har meget ringe/ingen viden og indsigt til
nedenstående










Eleven har forståelse og kendskab til metoder for
god kommunikation og kan vejlede kunder i
forbindelse med udførelsen og aflevering af de
løste opgaver.
Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden
udføre grundige observationer af de tekniske
installationer i kundens bygning, med henblik på
en dialog om mersalg, som skaber fordele for
kunden.
Eleven kan via dialog og kendskab til kundens
tekniske installationer sikre at kunden får tilbudt
den rette løsning samt får skabt mulighed for
yderligere salg.
Eleven er i stand til at foretage systematisk teknisk
informationssøgning, og videreformidle
resultaterne klart og præcist til såvel kolleger som
kunder.
Eleven kan kommunikere og vejlede andre aktører
om opgaverne med henblik på at sikre de bedste
løsninger for kunden, og er i stand til at foreslå
ændringer der forbedrer kundens tekniske
løsninger og installationer både i forhold til
økonomi, energiforbrug, sikkerhed– og
brugervenlighed.

Side 54

Har betydelig problemer mht.
løsning af opgaver, både i almene
og faglige sammenhænge.
Tager kun delvis eller slet intet
ansvar for egen læring.
Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en
acceptabel måde, at kunne udfører
praktisk arbejde. Meget store
tolerancer iht. til instruktionen.

Eleven har ingen kendskab til de
faglige begreber og kan ikke
anvende faget til simple
problemløsninger

Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det
udførte arbejde. Alle instruktioner
er tilsidesat.

Bedømmelsesplan for faget: ” Introduktion til innovativt arbejde ”
Karakter: beskrivelse, jævnfør
bekendtgørelse nr. 448 af 18.
maj 2006

Kompetencer som ligger til grund for
bedømmelsen i ”faget”

Bedømmelsesgrundlag

Karakteren 12 gives for den:

Eleven kan på en meget sikker og selvstændig
måde løse opgaver indenfor nedenstående.

Eleven laver mindre regne/aflæsnings fejl,

Fremragende præstation, der
demonstrer udtømmende
opfyldelse af faget mål, med
ingen eller få uvæsentlige
mangler.

Men løser opgave korrekt.









Karakteren 10 gives for den:
Fortrinlige præstation, der
demonstrer omfattende
opfyldelse af fagets mål, med
nogle mindre væsentlige
mangler.

Eleven kan på en rimelig sikker og
selvstændig måde, løse formålstjenlige
opgaver inden for nedenstående.








Gode præstation, der demonstrer
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige mangler.

Eleven kan selvstændig løse opgaver og
løbende redegøre for problemstillinger,
mht. tid, materiale, dokumentation og
perspektivering.
Eleven udviser stor faglig forståelse,
selvstændighed og ansvar
Opsætning og montering grænser mod det
perfekte mht. finish og præcision. Udviser
kvalitetssans og kreativitet
Velvalgt og hensigtsmæssig disponering af
den praktiske opgave. Der er ubetydelige
tolerancer
Misforstår mindre dele af opgaven, men
ellers rigtig løsningsmodel.
Eleven laver aflæsningsfejl/ regnefejl.



Karakteren 7 gives for den:

Eleven har kendskab til
projektarbejde.
Eleven har kendskab til værktøjer og
metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde
Eleven kan tilrettelægge og planlægge
eget arbejde og har en helhedstilgang
ved problemløsning i forhold til egne
arbejdsopgaver.
Eleven kan anvende innovative
metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.
Eleven har kendskab til at opstille
helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.

Eleven har kendskab til
projektarbejde.
Eleven har kendskab til værktøjer og
metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde
Eleven kan tilrettelægge og planlægge
eget arbejde og har en helhedstilgang
ved problemløsning i forhold til egne
arbejdsopgaver.
Eleven kan anvende innovative
metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.
Eleven har kendskab til at opstille
helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.

Eleven kan på en tilfredsstillende måde
anvende fundamentale kundskab og
færdigheder inden for nedenstående.



Eleven har kendskab til
projektarbejde.
Eleven har kendskab til værktøjer og
metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde

Side 55

Udviser initiativ til selvstændigt, at
formulere og løse opgaver.
Mangler at belyse/udføre et enkelt
problemfelt i det færdige produkt.
Acceptable tolerancer, udmærket
Montageteknik og forståelse for
håndværksmæssig korrekthed.
Enkelte små fejl i anvendelse af div.
Materialer.

Evne til selvstændig at sætte sig ind i
mindre komplicerede problemstillinger.
Manglende struktur (den røde tråd) på
arbejdet.
Få mangler i dokumentation,



Karakteren 4 gives for den:
Jævne præstation, der
dokumenterer en mindre grad af
opfyldelse af fagets mål, med
adskillige væsentlige mangler.

Karakteren 02 gives for den:
Tilstrækkelige præstation, der
demonstrer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af
fagets mål.

Eleven kan tilrettelægge og planlægge
eget arbejde og har en helhedstilgang
ved problemløsning i forhold til egne
arbejdsopgaver.

Eleven kan anvende innovative
metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.

Eleven har kendskab til at opstille
helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.
Eleven kan på en afgrænset måde anvende
fundamentale kundskab og færdigheder
inden for nedenstående.


Eleven har kendskab til
projektarbejde.

Eleven har kendskab til værktøjer og
metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde

Eleven kan tilrettelægge og planlægge
eget arbejde og har en helhedstilgang
ved problemløsning i forhold til egne
arbejdsopgaver.

Eleven kan anvende innovative
metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.

Eleven har kendskab til at opstille
helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.
Eleven har begyndende/ringe forståelse for
enkle sammenhænge til nedenstående.








Eleven har kendskab til
projektarbejde.
Eleven har kendskab til værktøjer og
metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde
Eleven kan tilrettelægge og planlægge
eget arbejde og har en helhedstilgang
ved problemløsning i forhold til egne
arbejdsopgaver.
Eleven kan anvende innovative
metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.
Eleven har kendskab til at opstille
helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.
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Evner at kommunikere med andre om
løsningsforslag.
Uhensigtsmæssige løsningsforslag.
Står og falder om begrebet ”det gode
håndværk” Synlig uligheder i den
håndværksmæssige udførelse

Mangelfulde teoretiske færdigheder på
flere områder.
Ustrukturerede løsningsforslag, med
adskillige væsentlige fejl og mangler.
Udviser mindre grad af ansvarlighed og
selvstændighed.

Det håndværksmæssige kan forbedres på
flere punkter
Montagevejledning ej overholdt.
Manglende forståelse for kvalitetssans og
kreativitet.
Kun nødtørftige/ meget simple
løsningsforslag og manglende evne til at
analysere problemfelter i forbindelse med
egen praksis.
Eleven tager kun delvis ansvar for egen
læring.
Eleven udviser et minimalt acceptabel
præstation i forhold gældende normer og
fagets krav, i forbindelse med den
praktiske udførelse.

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

Karakteren -3 gives for den:
Den ringe og helt uacceptable
præstation

Eleven har ikke elementær viden til
nedenstående

Har betydelig problemer mht. løsning af
opgaver, både i almene og faglige
sammenhænge.



Eleven har kendskab til
projektarbejde.

Eleven har kendskab til værktøjer og
metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde

Eleven kan tilrettelægge og planlægge
eget arbejde og har en helhedstilgang
ved problemløsning i forhold til egne
arbejdsopgaver.

Eleven kan anvende innovative
metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.

Eleven har kendskab til at opstille
helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.
Eleven har meget ringe/ingen viden og indsigt
til nedenstående









Eleven har kendskab til
projektarbejde.
Eleven har kendskab til værktøjer og
metoder, der kan anvendes ved
projektarbejde
Eleven kan tilrettelægge og planlægge
eget arbejde og har en helhedstilgang
ved problemløsning i forhold til egne
arbejdsopgaver.
Eleven kan anvende innovative
metoder til at løse både teoretiske og
praktiske udfordringer.
Eleven har kendskab til at opstille
helhedsorienterede el-tekniske
løsninger.
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Tager kun delvis eller slet intet ansvar for
egen læring.
Udviser meget ringe grad af
selvstændighed.
Eleven demonstrerer ikke på en
acceptabel måde, at kunne udfører
praktisk arbejde. Meget store tolerancer
iht. til instruktionen.

Eleven har ingen kendskab til de faglige
begreber og kan ikke anvende faget til
simple problemløsninger
Der er ikke udvist nogen form for
håndværkmæssig forståelse i det udførte
arbejde. Alle instruktioner er tilsidesat.

H1-prøve
Projektprøven
Projektprøven ved afslutningen af første hovedforløb varer 2 timer og 20 minutter. Projektprøven skal
gennemføres individuelt og består af følgende elementer:
1. En praktisk opgave (praktikstand og dokumentation, udføres som en del af de
uddannelsesspecifikke fag).
2. Et fokusområde (udføres som en del af de uddannelsesspecifikke fag).
3. En skriftlig prøve på 2 timer (prøven stilles af EVU).
4. En mundtlig prøve af 20 minutters varighed.
De opgaver, der indgår i projektprøven, stilles af skolen efter i samråd med det faglige udvalg. Der
gives én samlet karakter for projektprøven. Ved beregning af karakteren for elektrikeruddannelsens
afsluttende svendeprøve, vægter projektprøven på første hovedforløb (H1) 20 pct., og den afsluttende
svendeprøve vægter 80 pct.
Den skriftlige prøve
Den skriftlige prøve (centralt stillet af EVU).
Den skriftlige prøve gennemføres af skolen inden den mundtlige prøve. Når den skriftlige prøve er
gennemført, rettes den af faglæreren (eksaminator).
Den skriftlige prøve bedømmes af skuemester, samtidig med at den mundtlige prøve vurderes.
Udvælgelse af mål og krav er landsdækkende. Den skriftlige prøve er centralt stillet af EVU, og prøven
rekvireres hos EVU.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler fra den daglige undervisning er tilladt ved prøven.
Bedømmelse af den skriftlige prøve
Den skriftlige prøve indeholder 6 opgaver. Ved rigtig besvarelse af alle 6 opgaver kan eleven
maksimalt opnå 100 point. Eleven skal mindst opnå 65 point i den samlede prøve, heraf mindst 42
point i opgaverne nr. 1, 2, 3 og 4 (kernemål). Begge pointkrav skal være opfyldt, før prøveresultatet
kan anses for bestået.
Prøven har en varighed på 2 timer, og gennemførelsen af prøven følger skolens eksamensreglement.
Opgaverne i prøven vælges blandt 8 emner, der tilsammen dækker de teoretiske kompetencer i det
uddannelsesspecifikke fag. Nogle emner er vurderet til at være mere væsentlige end andre. De første 4
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emner er obligatoriske i alle prøvesæt. Disse er særligt væsentlige og bliver i prøverne kaldt for
kernemål. De 2 sidste emner er valgt tilfældigt blandt emnerne fra 5 til 8.
Det fremgår af prøven, hvor mange point den enkelte opgave giver.

Den mundtlige prøve.
Varigheden af den mundtlige prøve er 20 minutter inklusive votering.
Her skal eleven mundtligt demonstrere, i hvilken grad vedkommende opfylder de mål og krav, der er
angivet i de uddannelsesspecifikke kompetencemål.
Prøven tager udgangspunkt i elevens praktiske opgave (praktikstand og tilhørende teknisk
dokumentation) og fokusområdet.
Der er også mulighed for at stille spørgsmål ved den mundtlige prøve, som har til formål at inddrage
elevens besvarelse af den skriftlige prøve.
Eleven fremlægger og argumenterer for det udførte arbejde i praktikstanden og den tilhørende
elteknisk dokumentation. Eksaminator stiller uddybende spørgsmål inden for kompetencemålene.
Væsentlige mål
H1-svendeprøven skal især vise elevens kompetencer indenfor følgende områder:
1. Elevens teoretiske viden om de emner, som den skriftlige prøve omfatter.
2. Elevens viden om og evne til at udføre praktisk fagligt el-arbejde med vægt på:
• Udførelse af almindelige forekommende installationer, tilslutning til forsyningsnettet
og føringsveje i bolig, erhverv og industri herunder korrekt udvælgelse af komponenter
og materialer under hensyn til driftsforhold og ydre forhold.
• Dimensionere, installere og tilslutte tavler, elinstallationer, enkle intelligente
installationer, enkle styringsanlæg, belysning, samt elektriske brugsgenstande i boliger
og erhverv.
• Projektere, opbygge og installere kommunikationsnetværk for bolig og erhverv med
kobber, fiber og trådløse installationer.
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• Dimensionere, installere og tilslutte enkle automatiske anlæg, motorinstallationer,
samt ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
• Eleven kan anvende grundlæggende viden om energieffektivisering og
energibesparende løsninger i forbindelse med installationsopgaver i boliger.
• Planlægge, kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde i bolig, erhverv og industri.
• Udføre målinger på installationer og enkle anlæg i forbindelse med kvalitetssikring og
fejlfinding, samt udarbejde teknisk dokumentation, brugervejledninger og
vedligeholdelsesplaner.
• Kommunikere og vejlede kunder og brugere om tekniske løsninger og funktioner i
boliger med henblik på information og salg.
• Grundlæggende kendskab til projektorienteret arbejde og problemløsningsmetoder.
• Fejlfinde ved anvendelse af korrekt måleudstyr og måleteknikker.

Eksaminationsgrundlag
Eksaminationsgrundlaget består af:
• En skriftlig prøve på 2 timer.
• En praktisk opgave:
o En komplet praktikstand.
o Teknisk dokumentation.
• Elevens fokusområde.

Bedømmelsesgrundlag
• En skriftlig prøve på 2 timer.
• En praktisk opgave:
o En komplet praktikstand.
o Teknisk dokumentation.
• Elevens mundtlige præstation.
• Elevens fokusområde.

Bedømmelseskriterier
Bedømmelseskriterier for elevens praktikstand. Der ligges især vægt på at:
• Elevens arbejde er udført således, at der ikke er unødig risiko for farligt elektrisk stød
eller andre sikkerheds- og miljømæssige risici.

Side 60

• Elevens praktiske arbejde overholder minimumskravene i beskrivelsen for den
praktiske opgave.
• Elevens praktiske arbejde er i overvejende grad udført således, at det overholder
målangivelser, samt fremstår visuelt pænt (herunder bl.a. symmetrisk og i lod og vatter).
• Elevens praktiske arbejde overholder de gældende love og regler, som omhandler
komponenter og elementer der indgår i det praktiske arbejde (herunder regler for
beskyttelse mod elektrisk stød, tæthedskrav, afstandskrav mm.).

Bedømmelseskriterier for elevens el-tekniske dokumentation
Der lægges især vægt på, at:
• Elevens el-tekniske dokumentation overholder minimumskravene i beskrivelsen for
den praktiske opgave.
• Der er overensstemmelse mellem elevens praktiske arbejde og den el-tekniske
dokumentation.
• Eleven anvender i overvejende grad de korrekte symboler og elektriske
grundbegreber.
• Elevens el-tekniske dokumentation fremstår overskuelig og sammenhængende.

Bedømmelseskriterier for elevens mundtlige fremlæggelse. Herunder
fremlæggelse af elevens fokusområde.
Der lægges især vægt på, at:
• Eleven kan redegøre for beskyttelse mod elektrisk stød i bolig, erhverv og industri
(herunder formål og virkemåde for fejlstrømsafbryderen, beskyttelsesledere og
udligningsforbindelser, samt for isolation og for kapslinger mm.
• Eleven kan ud fra en asynkronmotors mærkeplade forklare, hvilke type motor der er
tale om og hvordan motoren skal forbindes, hvordan omløbsretningen ændres, samt
hvordan motor beskyttes mod overbelastning og kortslutning.
• Eleven kender navne og virkemåde på de komponenter, som er anvendt i den praktiske
opgave, eller som indgår i den mundtlige fremlæggelse.
• Eleven kan redegøre for og udføre verifikation i forbindelse med idriftsættelse af
elevens egen installation, samt udføre de tilhørende målinger.
• Eleven kan forklare virkemåden for praktikopgavens relæ/motorstyring.
• Eleven kan redegøre for opbygningen og virkemåde af kommunikationsnetværk i bolig
og erhverv med kobber, fiber og trådløse installationer.
• Eleven kan kommunikere med og vejlede kunder og brugere om tekniske løsninger og
funktioner i boliger med henblik på information og salg.
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Karaktergivningen
Der gives èn samlet karakter ud fra en helhedsvurdering, dog skal hvert enkelt delelement som
udgangspunkt kunne vurderes som bestået. (Det praktiske projekt, fokusområdet, den skriftlige prøve
og den mundtlige præstation).
Et eksempel på helhedsvurdering kan være, at en elev mangler nogle få point i at have bestået den
skriftlige prøve. I sådanne tilfælde vil man ved den mundtlige prøve kunne stille spørgsmål om emnet
fra den skriftlige prøve, som kan afdække, om eleven samlet set kan bestå prøven ved en
helhedsvurdering.

Kun ved bestået H1-prøve, kan lærlingen fortsætte på uddannelsen. Lærlinge, som ikke består H1prøven, kan, i samråd med praktikvirksomheden, tilbydes supplerende undervisning, der kan gøre
at uddannelsesaftalen forlænges.

Praktikmål i virksomheden efter H1:
Installations- og monteringsteknik
- Eleven kan udføre almindeligt forekommende installationer, tilslutte til
forsyningsnettet og føringsveje i bolig, erhverv og industri herunder udvælge
komponenter og materialer korrekt under hensyn til driftsforhold og ydre forhold.
- Eleven kan installere og tilslutte tavler, elinstallationer, enkle intelligente
installationer, enkle styringsanlæg, belysning samt brugsgenstande i boliger og
erhverv.
- Eleven kan installere og tilslutte enkle automatiske anlæg, motorinstallationer samt
ventilationsanlæg i bolig og erhverv.
Måleteknik og fejlfinding 2
-Eleven kan planlægge, kvalitetssikre og dokumentere eget arbejde i bolig, erhverv
og industri.
-Eleven kan udføre målinger på installationer og enkle anlæg i forbindelse med
kvalitetssikring og fejlfinding, samt udarbejde teknisk dokumentation,
brugervejledninger og vedligeholdelsesplaner.
Kundeservice
- Eleven kan kommunikere med og vejlede kunder og brugere om tekniske løsninger
og funktioner i boliger med henblik på information og salg
Elsikkerhed
- Eleven kan udføre sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde på installationer og
tavler under spænding
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Ikrafttrædelse og ændringer
Denne lokale undervisningsplan er gællende fra 1/8 2019
Ændringer i denne lokale undervisningsplan kan foretages uden yderligere varsel. Ændringerne må
ikke medføre at igangværende elever forhindres gennemføre H1 på den forventede tid.
Ændringer i denne lokale undervisningsplan skal godkendes af det lokale uddannelsesudvalg på deres
næstkommende møde.

Yderligere oplysninger kan findes på skolens hjemmeside www.sesg.dk
Eller for yderligere oplysninger kontakt da venligst:

Svendborg Erhvervsskole
Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Tlf: 72 22 57 00
Fax: 72 22 57 99
Email: mail@sesg.dk
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