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Hovedforløbet Personvognsmekaniker, version 02

Praktiske oplysninger
Undervisningen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg og vil blive
revideret løbende.
Adresse:
Undervisningen på erhvervsuddannelsens grund- og hovedforløb, finder sted på Porthusvej 71,
5700 Svendborg. Kan kontaktes på tlf. 72225700.
Medarbejder
Afdelingens pædagogisk ansvarlige er:
Michael Bødker (MIB - uddannelseschef - PO - SES)
uddannelseschef
7222 5700
2557 7022
EUD (PO)
mib@svend-es.dk

Til afdelingens elevadministration er:
Yvonne Sejten (YS - overassistent - PO - SES)
overassistent
5746
7222 5746
Administration (PO)
ys@svend-es.dk

Uddannelses- og erhvervsvejleder er:
Lene M. Knudsen (LMK - Studievejleder - PO - SES)
Studievejleder
5860
7222 5860
Teknisk EUD (PO)
lmk@svend-es.dk
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Hentet fra skolens hjemmeside: http://svend-es.dk/
http://svend-es.dk/wp-content/uploads/2015/06/se-paedagogisk-udgangspunkt.pdf

Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag 2014 på Svendborg Erhvervsskole
1) Kompetenceløft af lærere og ledere
Faglærerne er organiseret i team. Skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag er ikke den
enkelte lærers ansvar alene. Udmøntningen af det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag er et
teamansvar i samarbejde med nærmeste afdelingschef. At løfte dette arbejde stiller krav om
udvikling af både lærernes kompetencer og ledelsens pædagogiske ledelseskompetencer. Det
interne kompetenceudviklingsprogram for alle pædagogiske medarbejdere bidrager væsentligt til
at nå de pædagogiske og didaktiske målsætninger, således er der i gennemsnit pr. Medarbejder
afsat 5 dage/år til kompetenceudvikling, hvoraf de 3 i 2014 bruges på et
kompetenceudviklingsforløb indenfor Synlig Læring. Kompetenceudviklingen er rettet mod, at
lærerne i højere grad gennemfører differentierede og praksisrelaterede undervisningsforløb, at
lærerne i højere grad kan omsætte tydelige læringsmål til praktiske aktiviteter og at
undervisningen evalueres med henblik på at give eleverne bedre feedback og større bevidsthed
om den enkelte elevs faglige udgangspunkt og progression. Alle pædagogiske ledere gennemfører
i perioden 2013-2015 et diplommodul i pædagogisk ledelse svarende til 10 ECTS for at kunne
understøtte denne proces.
2) Fælles Pædagogisk Didaktisk Grundlag
Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag bygger på, at vi sætter elever og kursister i centrum,
og at vi udviser gensidig respekt. Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag afspejles i den
undervisning, elever og kursister møder på skolen. I den didaktiske og pædagogiske
tilrettelæggelse er kvalitet et fokuspunkt. Vi har øje for, at kvalitetsbegrebet indbefatter faglighed
og fastholdelse. Kvalitetsinitiativerne, der overordnet præciserer indholdet i dette fælles grundlag,
betyder, at vi på skolen arbejder for, at den enkelte elev lærer mest muligt i forhold til den enkelte
elevs muligheder og kompetencer. At de enkelte elever bliver så dygtige, de kan, betyder også, at
vi som skole skal understøtte elever, der bryder sociale baggrunde og uddannelsestraditioner. Vi
arbejder for, at anvendelsesorienteret undervisning såvel praktisk som teoretisk styrker elevernes
læringslyst. Indsatsområderne har alle et fagprofessionelt fokus. Det er en fælles opgave at
etablere og implementere læringsmiljøer, der retter sig mod en mangfoldig elevgruppe. Derfor er
Synlig Læring, innovation, ledelseskompetencer og digitalisering vigtige indsatsområder i skolens
strategi.
3) Styrket differentiering og 6) særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt et mere
praksisnært grundforløb
På grundforløbene udbyder vi obligatoriske grundforløb af 20 ugers varighed. De obligatoriske
grundforløb søges af målrettede elever. De kan have forskelligt fagligt indhold og gennemføres
efter særlige didaktiske og pædagogiske overvejelser.
Læringsaktiviteterne i undervisningsforløbene kan have varieret længde og indhold. I de didaktiske
og pædagogiske overvejelser er grad og form for differentiering et væsentligt område.
Differentieringen tager udgangspunkt i Hatties teorier om Synlig Læring hvor lærerne på baggrund
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af effektmålinger differentierer i forhold til elevernes faglige, sociale og personlige
forudsætninger.
Differentieringen kan komme til udtryk i undervisning på forskellige niveauer i holdundervisning
eller særlige tilbud om ekstra forløb. Differentiering fremmes ved i højere grad at benytte de
digitale teknologier, som udvikles og anvendes blandt andet i den digitale erhvervsskole.
Undervisningsforløb, læringsaktiviteter og læringselementer beskrives i Elevplan og er synlige via
de lokale undervisningsplaner i Elevplan. Pædagogisk praksis på de enkelte undervisningsforløb er
en integreret del af beskrivelserne og dokumentationen i Elevplan.
4) Stærkere kobling mellem skoledel og praktikdel
Den enkelte elevs samlede uddannelse er i fokus. Det betyder, at skoledel og praktikdel ses i en
sammenhæng, der sikrer, at både skoledelens læringsmål og praktikdelens praktikmål opfyldes og
supplerer hinanden. Derfor styrkes og udvikles sammenhængene mellem teori og praktik.
5) Bedre skolemiljø
Skolemiljø, undervisningsmiljø og læringsmiljø ses i sammenhæng og kan ikke skilles ad, de
bidrager til trivsel. Vi arbejder for, at elev- og medarbejdertrivsel bidrager til øget gennemførelse
og fastholdelse. En del af det faglige og sociale fokus er, at alle elever tilegner sig
ledelseskompetencer, så de kan blive ledere i eget liv, eleverne tilegner sig medborgerskab og
demokratibegreber blandt andet via indflydelse i elevrådsarbejdet, og at eleverne derigennem får
indflydelse på skolemiljøet. I forhold til medarbejderne arbejder vi for at være en attraktiv
arbejdsplads og derfor arbejder vi med social kapital.
6) særlige grundforløb på erhvervsuddannelserne samt et mere praksisnært grundforløb
Beskrevet sammen med afsnit 3)
7) Mentorordning, kontaktlærerordning samt styrket social og psykologisk rådgivning
På skolen har alle elever tilknyttet en kontaktlærer, og kan visiteres til en elevcoach eller mentor i
samarbejde mellem kontaktlærer og studievejledere. På skolen har vi en inkluderende og
anerkendende tilgang til eleverne, der møder med forskellige forudsætninger.
Den enkelte elevs uddannelse tilrettelægges i dialog mellem elev og kontaktlærer. Den enkelte
elevs uddannelsesplan indskrives i Elevplan og kan justeres, når uddannelsesmæssige tilpasninger
er nødvendige.

Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag
Undervisningen er opdelt i:
Trin 1: Industrimontør, niveau 3 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Uddannelsen
afsluttes med trin 1.
Trin 2: Specialet skibsmontør, niveau 4 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring.
Undervisningen
Undervisningen tager sit udspring i en helhedsorienteret tilrettelæggelse. Der arbejdes med at
synliggøre undervisningsmål for eleven, så han/hun oplever en sammenhæng, en kontinuitet og
progression mellem de enkelte fag og projekter, som hovedforløbet er opdelt i.
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Det er lærerteamets ansvar, at eleven til stadighed oplever disse helheder. Det er vigtigt, at
helheden i undervisningsforløbet giver en oplevelse af, at den viden, der formidles, kan bruges til
egen læring.
I forløbet er det vigtigt, at eleven kommer til at arbejde praktisk med de ting, der undervises i, så
undervisningen bliver konkret.
Læreren
Lærerrollen vil igennem hver skoleperiode ændre karakter. Fra klasseundervisning vil lærerrollen,
efterhånden som eleven udvikler faglige og personlige kompetencer, bevæge sig fra en styrende
mod en konsulentlignende rolle, hvor nøgleord er:
 Formidler
 Inspirator
 Rådgiver
 Igangsætter og koordinator
Lærerteamet er sammensat af lærere fra grundfag, udannelsesspecifikke fag, specialefag og
valgfag. Fleksibilitet, samarbejdsvilje er nødvendige forudsætninger.
Eleven
Eleven skal opleve sig selv som centrum i læringsprocessen. Der tages i hele uddannelsesforløbet
udgangspunkt i elevernes forudsætninger, deres potentiale for at lære samt deres individuelle
ønsker om, hvordan de vil arbejde i forhold til uddannelsens mål.
Eleven har medansvar for egen læring. Det betyder at han/hun i sit daglige arbejde skal være aktiv
og informationssøgende, selvevaluerende og reflekterende, samt medbestemmende i
læringsforløbet.
Undervisningsdifferentiering
Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen
tilrettelægges inden for forløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens
forudsætninger.
Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og
aktivitet. Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og
danner grundlag for belysning og vurdering af en problemstilling.
En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med fælles kernestof inden for et emne,
hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner.
I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel:
 Tiden, der er til rådighed for opgaveløsning.
 Opgavemængden og opgavetype.
 Arbejdsmetoder og hjælpemidler.
Målbeskrivelse for de enkelte hovedforløbs fag, kan du læse på www.elevplan.dk (Skibsmontør)
Elevens arbejdstid
Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter,
herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.
Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt
forberedelse til elevstyrede læringsprocesser.
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Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse
Ved en skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning, hvor læreren i feltet med
bemærkninger anføre, hvis der er særlige forhold, der skal tages hensyn til i næste praktikperiode.
Sammen med skolevejledningen orienteres praktikpladsen / mester om, hvad eleven har arbejdet
med i skoleperioden og praktikperiodens praktikmål før næste skoleperiode.
Er det nødvendigt kontakter skolen virksomheden.

Overordnet bedømmelsesplan
Kvalitet
Hentet fra skolens hjemmeside: http://svend-es.dk/
http://svend-es.dk/wp-content/uploads/2015/06/kvalitetskoncept-og-kvalitetsarbejde.pdf
Kvalitetskoncept og kvalitetsarbejde
Udvikling af kvalitet og evaluering i uddannelserne er både et lokalt og et nationalt anliggende.
Undervisningsministeriet har i de senere år gennemført en række kvalitetsudviklingsprojekter med
det formål at skabe en fælles systematisk tilgang til kvalitet.
Grundlæggende er kvaliteten af undervisning afhængig af indlæringsprocessen og samspillet
mellem lærer og elev.
På Svendborg Erhvervsskole vurderer vi bl.a. vores kvalitet på baggrund af resultater af
elevtrivselsundersøgelser og hvordan vi klarer os på forskellige parametre i forhold til andre
erhvervsskoler.
Formålet med systematisk kvalitetsudvikling
Kvalitetsudvikling bl.a. skal kunne bidrage til følgende:





At skabe et fællesskab om, hvordan Svendborg Erhvervsskole kvalitativt skal udvikle sig
som samlet organisation.
At bidrage til, at kvalitetsudvikling indgår som en del af alle ansattes faglige og personlige
udvikling.
Ved at styrke dialogen mellem Svendborg Erhvervsskole og skolens interessenter og ikke
mindst mellem den enkelte elev og skolen, som et centralt miljø for læring og udvikling.
Ved at styrke og systematisere dialogen mellem undervisningsministeriet og Svendborg
Erhvervsskole.

Ansvaret
Ansvaret for det systematiske arbejde med kvalitetsudvikling på Svendborg Erhvervsskole ligger
hos skolens ledelse. At bringe et kvalitetssystem i anvendelse er skoleledelsens opgave, og
omfatter både ansvar for at:



Igangsætte kvalitetsudvikling
Være ansvarlig for opfølgningen.
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Evalueringsværktøjer
Den anden hovedhjørnesten i den systematiske kvalitetsudvikling er redskaber til at gennemføre
en evaluering. Denne fase er nødvendig, idet der ved en evaluering af det enkelte tema sættes
fokus på hvordan det rent faktisk gik! Dette sætter os i stand til at foretage justeringer af
processen og sætte nye mål for skolens virke.

Valg af metode på Svendborg Erhvervsskole
For at opnå en stor grad af ensartethed og fælles systematik har en række erhvervsskoler indledt
et samarbejde om kvalitetssikring og evaluering. Det overordnede formål med etablering af disse
netværk er et samarbejde om bl.a. fastlæggelse af indikatorer - altså hvilke faktorer der er med til
at sikre "god kvalitet". En sådan proces kaldes for benchmarking. Ved begrebet benchmarking
forstår vi derfor:
at måle sin egen skole op imod andre skoler inden for nøje afgrænsede områder for dermed at
kunne sammenligne præstationer, styrker og svagheder
at identificere metoder, processer, produkter og services, der er bedre eller anderledes på andre
skoler
at lære af disse skolers erfaring og fremgangsmåde
Formålet med benchmarking er:




At øge kvalitets- og effektivitetsniveauet, så skolen kan komme nærmere "best practice",
som er det bedst opnåelige i forhold til egne muligheder og i forhold til andre skolers
præstationer.
At blive bedst på strategisk mest vigtige områder - og ikke på alle områder og ikke mindst:
Erkende at der er skoler, der på visse område er bedre end os, og så lære af disse skoler.

Svendborg Erhvervsskoles kvalitetsarbejde er en løbende proces, der udmøntes i handlingsplaner.
Alle handlingsplaner konkretiseres mht.:




Hvad der skal gøres
Hvornår det skal være færdigt
Hvem der er ansvarlig for processen

Hvert andet år foretages der en medarbejderevaluering og hvert år en elevevaluering
http://etu.ennova.dk, hvor en måling af resultatet finder sted. De to "obligatoriske" evalueringer
giver dermed input til justering og fastsættelse i nye mål - og dermed udarbejdelse af nye
handlingsplaner for den kommende periode.
Februar 2010

Bedømmelsesplan
Skolepraktik
Hentet fra:
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Praktik/Skolepraktik-oguddannelsesgaranti
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Skolepraktik og uddannelsesgaranti
Praktikperioder kan gennemføres via skolepraktik, hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med
en virksomhed. Det er med til at sikre dig uddannelsesgaranti.

Udover disse elever, kan en elev optages i skolepraktik i én af de følgende to situationer:



Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale.
Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af uddannelsen.

EMMA-kriterierne
For at komme i skolepraktik, skal du opfylde egnethedsbetingelserne (EMMA-kriterierne).
Som elev skal du fra afslutningen af grundforløbet og under hele skolepraktikforløbet opfylde
egnethedsbetingelserne, de såkaldte EMMA-kriterier. Du skal være:

1.
2.
3.
4.

Egnet,
Mobil geografisk,
Mobil fagligt og
Aktivt praktikpladssøgende.

Det fremgår af § 66 c i lov om erhvervsuddannelser.
Skolen skal både under og efter afslutningen af grundforløbet vejlede eleverne om realismen i
deres egnethed for den eller de uddannelser, den enkelte elev ønsker, og om ordningen i øvrigt.
Skolen foretager egnethedsvurdering
Den faglige egnethed ved optagelse til skolepraktik er dokumenteret i og med, at eleven har
opnået grundforløbsbevis med adgang til den pågældende uddannelse, jf. hovedbekendtgørelsens
§ 110.
Efter optagelse i skolepraktik skal skolen fortsat foretage egnethedsvurdering som en del af den
løbende evaluering af eleven.
Denne egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til elevens resultater
sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. Afgørelsen beror på skolens
samlede skøn, hvorom der ikke kan fastsættes nærmere regler, heller ikke lokalt.
I den løbende egnethedsvurdering er de særlige hensyn, der kan tages: Om eleven får et
tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, og om elevens samlede adfærd lever op
til, hvad der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, for eksempel
elevens evne til at overholde mødetider og aftaler.
Prøvetid
Elever med uddannelsesaftale har en prøvetid på tre måneder, hvori begge parter kan opsige
aftalen uden begrundelse og uden varsel. Skolepraktikelever har ikke en tilsvarende prøvetid og
kan på intet tidspunkt udmeldes uden begrundelse. Derimod skal de under hele
skolepraktikforløbet opfylde EMMA-kriterierne og kan ikke fortsætte, hvis kravene ikke længere er
opfyldt.
Eleverne kan fra dag til dag frit udmelde sig af skolepraktikordningen.
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Geografisk mobilitet
Elever i skolepraktik skal være geografisk mobile, idet eleven aktivt skal opsøge og acceptere en
praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet med undtagelse af Færøerne og
Grønland, jf. hovedbekendtgørelsens § 112. En elev kan ikke afvise tilbud om en praktikplads med
begrundelse om, at denne ligger for langt væk. Hvis en elev ikke søger tilstrækkelig bredt eller
afviser et tilbud om en praktikplads, skal eleven udmeldes af skolepraktik.
Hvis en elev er nødt til at flytte for at acceptere en praktikplads, vil eleven normalt være berettiget
til mobilitetsfremmende ydelser fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). Skolen skal
informere og vejlede eleven om dette. Skolen kan få mere information om disse ydelser hos
www.ATP.dk. Det er også her til, at ansøgningen skal sendes.
Faglig mobilitet
Det følger af kravet om faglig mobilitet, at eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet
eleven skal acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden
uddannelse end den primært ønskede, jf. hovedbekendtgørelsens § 111. Skolen skal vejlede om,
hvilke uddannelser grundforløbet i øvrigt giver adgang til.
Eleven kan undtagelsesvist fritages for det faglige mobilitetskrav, såfremt eleven kan dokumentere
en konkret og realistisk mulighed for en praktikplads i løbet af kort tid i den primært ønskede
uddannelse.
Aktivt søgende
Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage
passende initiativer i forbindelse hermed. Eleven skal være registreret på www.praktikpladsen.dk
og skal under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv (synlig) der, jf. hovedbekendtgørelsens §
113.
Skolerne har til opgave at hjælpe og bistå eleverne ved praktikpladssøgning og skal i samarbejde
med de faglige udvalg, de lokale uddannelsesudvalg, kommuner, regionale arbejdsmarkedsråd og
andre relevante samarbejdspartnere foretage opsøgende arbejde med henblik på tilvejebringelse
af det nødvendige antal praktikpladser, jf. hovedbekendtgørelsens kapitel 15.
Ungdommens Uddannelsesvejledning skal inddrages i relevant omfang, jf. hovedbekendtgørelsens
§ 103, stk. 5. Eleven skal fra afslutningen af grundforløbet være registreret som
praktikpladssøgende i erhvervsskolernes praktikregistreringssystem (EASY-P).

Ny mesterlære
Fakta







Ny mesterlære er den mest praksis rettede adgangsvej af de tre adgangsveje, der er til
erhvervsuddannelserne. Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via
praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med supplerende skoleundervisning.
Formålet for alle elever - uanset valg af adgangsvej - er at kvalificere sig til et hovedforløb
og få en uddannelse.
Eleverne opnår de samme slut mål for uddannelsen og har den samme
erhvervskompetence. De lærer bare tingene på forskellige måder.
Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er
indbygget i alle erhvervsuddannelserne.
Enkelte faglige udvalg har fravalgt muligheden for ny mesterlære. Se hvilke uddannelser,
det gælder for, på Undervisningsministeriets hjemmeside under spørgsmål og svar om ny
mesterlære.
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Overgang til hovedforløb




Praktisk opgave: Den grundlæggende, praktiske oplæring afsluttes med en praktisk
opgave, som mester og kontakt- lærer udformer i samarbejde. Løsningen af opgaven
foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, eleven har arbejdet med i perioden.
Opgaven vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer i fællesskab.
Afsluttende kompetencevurdering: Den praktiske opgave indgår i den samlede vurdering
af elevens kompetencer. Her vurderer skolen, om eleven har opnået de nødvendige
kompetencer for at kunne fortsætte på skoleundervisningen i hovedforløbet. Det kan være
aftalt, at eleven venter med at opnå visse kompetencer til hovedforløbet. En sådan aftale
skal fremgå af den personlige uddannelsesplan og vil også fremgå af (note 2 på) beviset for
grundlæggende praktisk oplæring, som eleven modtager før skoleundervisningen i
hovedforløbet. 11

Flere oplysninger hentes fra:
http://pub.uvm.dk/2007/nymesterlaere/

Løbende bedømmelse (formativ)
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling
og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. Herunder afholdes personlige samtaler med
eleven 1 til 2 gange pr. skoleperiode, samtalerne indskrives på elevplan under aktiviteten.
Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af:



Bedømmelse af elevens personlige kompetencer.
Bedømmelse af elevens faglige kompetencer.

Bedømmelse af personlige kompetencer
Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering via elevens
stillingtagen til gennemført undervisning, dels på lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker
denne bedømmelse gennem løbende vurdering af eleven i undervisningen. Lærerteamet foretager
en fælles vurdering af elevernes udvikling ved teammøderne. De personlige kompetencer
bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af:






Hvordan eleven optræder professionsmæssig sammenhæng, eks. ved betjening og
vejledning af kunder.
Samarbejde med kolleger, samt ansvarlighed over for materiel og sikkerhed i en
arbejdssituation.
Elevens samarbejdsevner, selvstændighed, ansvarsbevidsthed og omhyggelighed.
Holdning til finish, kvalitet, færdiggørelse og oprydning.
Mødedisciplin

Bedømmelse af faglige kompetencer
Den konkrete bedømmelse af de faglige kompetencer er beskrevet i den enkelte læringsaktivitet i
elevplan, hvor det fremgår, om læringselementet er gennemført eller ej.
Det er vigtigt at bemærke, at eleven på hovedforløbet skal erhverve både personlige og faglige
kompetencer og færdigheder på forskellige niveauer, og at bedømmelsen foretages med
hensyntagen til dette.
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Ved bedømmelse vurderes følgende:






Teoretisk forståelse for emnet.
Praktisk forståelse, sikkerhed i udførelse og værktøjsvalg.
Forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed.
Behov for lærerstøtte i undervisningen.
Tidsforbrug.

Afsluttende bedømmelse (sumativ)
Fagene på hovedforløb afsluttes alle med en slutevaluering evt. en rapport eller et projekt, der
danner udgangspunkt for den afsluttende standpunktskarakter sammen med det løbende
teoretisk og praktisk udførte arbejde.
Skibsmontørteknik 1,2,3 og 4 afsluttes med en karakter efter 7 trins skalaen, samt karakterer i de
pågældende valgfag som eleverne har valgt (også 7 trins skalaen).

Præstationsstandarder
Følgende er hentet fra bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser:
BEK nr 1010 af 22/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=164802
Præstationsstandarder
Præstationsstandarderne har til formål at give en ramme for beskrivelse, dokumentation og
demonstration af niveauer og progression i undervisningen i forhold til en given aktivitet og eller
opgavesituation. Der opereres med tre niveauer som relaterer sig til graden af kompleksitet i
fagbeskrivelsen.
1. Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud
fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning.
På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens
fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og
grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i
opgaveløsning.
2. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et
problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med
andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig
ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen
heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.
3. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en
opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i
samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den
personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv
at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på
kvalitetssans og kreativitet.
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Stk. 2. Fag, der er beskrevet på avanceret niveau, kan beskrives med følgende yderligere
præstationsstandard, som er valgfri for eleverne:
4. Ekspertniveau. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte
løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede
opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i
arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige
kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere
arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges
vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser,
samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge.

Eksamensregler
Hentet fra Industriens Uddannelser:
http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/20732/JK%20Uddannelsesordn
ing%20skibsmont%C3%B8ruddannelsen%20med%20korr%20efter%20uvms%20tilbagemeldinger%
20150526.pdf
http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/19273/Skibsmont%C3%B8r%2
0-%20uddannelsesordning%20-%20juli%2014%20Denne%20til%20UVM.pdf

http://www.iu.dk/public/dokumenter/skuemestre/Skuemestervejledninger/November%202010%
20Skuemestervejledning%20-%20skibsmont%F8r.pdf
Bedømmelse af svendeprøver for uddannelsen til skibsmontør
Bedømmelse og beviser mv.
Svendeprøven
Regler om svendeprøven
Grundlaget for uddannelsen til skibsmontør og industrimontør er fagbeskrivelserne, der er
udarbejdet af branchernes repræsentanter og godkendt af de faglige udvalg. Fagbeskrivelserne er
dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er
derfor også grundlaget for svendeprøvebedømmelsen.
Tilvejebringelse af opgaver
Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.
Det faglige udvalg udarbejder forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud
fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og vejledningen for skibsmontøren.
Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse
Den faglige prøve gennemføres tidligst 6 måneder før udlæringsdatoen for alle elever og afvikles
på teknisk skole i forbindelse med det afsluttende skoleophold og bedømmelsen foretages af 2
censorer (skuemestre) repræsenterende henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i det
faglige udvalg samt en eksaminator udpeget af skolen. Ved bedømmelsen anvendes 7-skalaen.
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Iværksættelse af prøven
Skuemestrene indvarsles til prøvebedømmelse ca. 3-4 uger før prøven, idet
iværksættelsespapirerne tilsendes fra Metalindustriens uddannelsesudvalg. Skolen modtager
ligeledes kopi af iværksættel-sespapirerne.
For skolens eksaminator eller tilsynsførende gælder den lokale bedømmelsesplan vedrørende
svendeprøveaflæggelsen. Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg kan
medtages ved bedømmelsen.
Svendeprøvens overordnede rammer for skibsmontøruddannelsen
Følgende udgør de overordnede rammer for udførelsen og bedømmelsen af den praktiske og
teoretiske svendeprøve for skibsmontøruddannelsen.

Den praktiske prøve
Prøven består af en individuel selvvalgt opgave. Opgaven skal godkendes af skolens eksaminator
for at sikre en passende faglig kompleksitet i opgavevalget.
Den teoretiske prøve
Indhold:
Den selvvalgte individuelle opgave skal indeholde materialer og arbejdsprocesser der er typisk for
specialet jf. målet for uddannelsen.
Den tekniske dokumentation omhandler teoretiske og faglige begrundelser samt styklister og tegningssæt.
Varighed:
Svendeprøvens samlede varighed pr. elev udgør 59 klokketimer, der fordeler sig på følgende
måde:
• 27 timer til udarbejdelse af teknisk dokumentation.
• 4 timer til udarbejdelse af konklusionen.
• 16 timer til praktisk projektopgave.
• 12 timer til obligatorisk opgave
Kvalitetsniveau for praktisk projektopgave.
Kvalitet og tolerancer:
Tolerancer på mål uden tolerance angivelser i de udførte opgaver skal opfylde krav svarende til DS
326 serie B uanset fremstillingsmåde.
Svejsning:
Kvaliteten af svejsningen skal opfylde kravene i DS/EN 25817 niveau C.
Materialer til projektopgaven:
Der anvendes stålkvaliteter Jf. 287-1 gruppe W 01
Teknisk dokumentation
Projektbeskrivelse:
En beskrivelse af produktet og mulige problemstillinger i forbindelse med arbejdsprocessen samt
en beskrivelse af tilknyttede komponenter, materialedimensionering, anvendelse af
svejseprocesser og andre bearbejdningsmetoder.
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Begrundelse af opgaveløsning
Faglig og teknisk begrundelse for valgte opgaveløsning.
Kvalitetskrav
Beskrivelse af kvalitetskrav til produktet Jf. standarder, Søfartsstyrelsens meddelelser samt
Skibstilsynets forskrifter.
Tegninger og styklister
Der udarbejdes og samles et tegningssæt som dokumentation for projektopgavens løsning.
Materialet skal indeholde:
Tegninger med angivelse af mål og dimensioner Jf. DS 128, 129 og 2553
Isometrisk tegning af projektet (godkendes af eksaminator)
Stykliste med angivelse af tegningsnumre og anvendte materialer samt tilhørende produkter.
Stykliste udarbejdes på valgfrit Pc-program.
Konklusionen
En evaluering af det færdige produkt, herunder evt. konstruktionsændringer og
fremstillingsproblemer i arbejdsprocessen. Konklusionen udarbejdes når projektet er afsluttet. Der
er afsat 4 klokketimer.
Bedømmelsen
Bedømmelsen og evaluering sker i overensstemmelse med bedømmelsesplanen, de praktiske
opgaver og den skriftlige dokumentation, af 2 skuemestre og holdets eksaminator.
Processen, herunder kreativitet, samt overholdelse af arbejdsmiljøregler, evalueres under
samtalen mellem eleven, skuemestrene og holdets eksaminator.
Ved opgaven må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen
fremgår i øvrigt af skolens eksamensregulativ.
Prøveafholdelse
Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i
bekendtgørelsen eller studieordningen for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger i
anvendelsen. Eksamensbekendtgørelsen kapitel 5, § 14.
Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændig besvarelse, medmindre andet fremgår
af reglerne for den enkelte uddannelse, en eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver
en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke tilladte
hjælpemidler, skal af uddannelsesinstitutionen bortvises fra prøven.
Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har skaffet
sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget tidligere bedømt
arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen. Bliver formodningen bekræftet, og
handlingen har fået eller ville kunne få betydning for bedømmelsen, bortviser institutionen den
studerende fra prøven. Eksamensbekendtgørelsen kapitel 5, § 19 stk.1 og 2.
Industrimontøruddannelsen
Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg, kan medtages ved
bedømmelsen.
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Prøven består af 2 dele: En teoretisk prøve og en værkstedsopgave, der gennemføres på det
afsluttende skoletrin.
Teoretisk prøve
Den teoretiske prøve består af et opgavesæt med et antal skriftlige spørgsmål inden for grundfag
og områdefag. Opgaverne skal løses inden for 2 klokketimer. Ved opgave løsningen må alle
tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. Instruktionen fremgår i øvrigt af skolens
eksamensregulativ.
Rettelse, bedømmelse og karaktergivning
De teoretiske prøver bedømmes ved skolens foranstaltning, umiddelbart efter at prøverne er
udført.
De 2 skuemestre (censorerne) og eksaminator afgiver samlet én fælles karakter for de teoretiske
prøver.
Den praktiske prøve.
Den praktiske prøve, der afholdes i sidste skoleperiodes sidste 2 uger, varer i alt 30 klokketimer og
består af en fremstillingsopgave og en vedligeholdelsesopgave.
Prøven anses for færdig udført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads.
Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske og teoretiske
prøve.
Skuemestrene (censorerne) skal være til stede de sidste to dage under bedømmelsen af prøven.
Ved bedømmelsen af opgave løsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og
læreren samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår:
Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål
samt elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed.
De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter:
• Fremstillingsopgaven
• Vedligeholdelsesopgaven
• Helhedsindtryk
Samtale med eleven
I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for
den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine
teknisk- og almen faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte
uddannelse.
Skibsmontør
I forbindelse med beregning af svendeprøvekarakteren anvendes udtrykket "Delkarakterer" om de
karakterer, der fremkommer som et resultat af votering vedrørende henholdsvis den teoretiske
prøve og værkstedsopgaven.
For at bestå svendeprøven kræves, at delkarakteren for den teoretiske prøve er mindst 2, og at
del-karakteren for værkstedsopgaven er mindst 2. Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes
efter afrunding til et tal i 7-skalaen.
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Industrimontør
I forbindelse med beregning af svendeprøvekarakteren anvendes udtrykket "Delkarakterer".
Delkarakteren for den teoretiske prøve udgøres af den samlede fælles karakterer for teoriprøven.
Delkarakteren for den praktiske prøve udgøres af den samlede fælles karakter for den praktiske
prøve.
For at bestå svendeprøven kræves, at delkarakteren for den teoretiske prøve er mindst 2, og at
delkarakteren for den praktiske prøve er mindst 2.
Eksamenskarakteren beregnes som summen af delkarakteren for den skriftlige prøve, efter at
denne er ganget med 0,2, og den praktiske prøve, efter at denne er ganget med 0,8.
Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7-skalaen.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427#Kap6
Ifølge Industriens Uddannelsers jurist, er det deres opfattelse at eleverne ikke må ringe efter hjælp
under svendeprøven. Der henvises til eksamensbekendtgørelsen.

Generelt om bedømmelse og karaktergivning
7-trinsskalaen
7-trinsskalaen anvendes som vurderingsgrundlag i hele uddannelsessystemet.
Skalaen har en klar forskel mellem nabokarakterer og der er fortsat mulighed for gennemsnitsberegninger.
Princip ved karaktergivningen
Ved svendeprøvens begyndelse har eleven som udgangspunkt karakteren 12.
Den endelige karakter gives efter fradrag for de fejl, mangler eller usikkerheder der er observeret.
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Særligt for karakteren 12
Lærlinge i uddannelserne under Metalindustriens uddannelser, der har opnået karakteren 12, kan
indstilles til ML-prisen.
Se mere om ML-prisen på www.industriensuddannelser.dk/virksomheder/ml-prisen
Votering og karaktergivning
Den endelige karakter for svendeprøven skal afgives som et helt tal fra 7-trins-skalaen. Karakteren
fremkommer efter en votering mellem skuemestrene og læreren. I voteringen indgår hvad der er
observeret under prøven.
Prøver med karakterberegning
Såfremt der skal foretages en gennemsnitsberegning af flere karakterer fra 7-skalaen kan
nedenstående afrundingstabel anvende.
Interval, beregnet

Endelig karakter

-3,00 til -1,51

-3

-1,50 - 1,99

00

2,00 - 2,99

02

3,00 - 5,49

4

5,50 - 8,49

7

8,50 - 10,99

10

11,00 - 12.00

12
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Meddelelse af karakterer til Industriens Uddannelser
Skolen fremsender umiddelbart efter svendeprøven en karaktermeddelelse for hver elev til
Industriens uddannelser. Karaktermeddelelsen skal være underskrevet af læreren og
skuemestrene.
Indstilling til ny svendeprøve
Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en
ny prøve i den del af prøven som eleven ikke har bestået.
Eleven kan kun deltage i én omprøve. Skolen kan, efter samråd med det faglige udvalg, dog tillade
en ny omprøve, hvis der foreligger særlige omstændigheder.
Klageadgang og klagefrist
I forbindelse med den afsluttende eksamen skal eleverne orienteres af skolen om mulighederne
for klageadgang og frister, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende
erhvervsrettede uddannelser.
Eleven skal indgive klage om prøven, der skal være skriftlig og begrundet, til skolen senest 2 uger
efter, at prøvebedømmelsen er bekendtgjort på sædvanlig måde, jf. § 36, stk. 2.
Klager vedrørende bedømmelse af prøve afholdt som svendeprøve afgøres af skolen i samråd med
det faglige udvalg, jf. § 39, stk. 2.
Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet, og meddeles af skolen til klageren, jf. § 40.
Afgørelsen kan gå ud på:
 Tilbud om nye bedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver,
 Tilbud om nye prøve, eller
 At klageren ikke får medhold i klagen
Går afgørelsen ud på tilbud om ny bedømmelse eller ny prøve, skal klageren informeres om, at det
kan resultere i en lavere karakter.
Hvis klageren ønsker at acceptere tilbud om ny bedømmelse eller ny prøve, skal meddelelse
herom gives senest 2 uger efter meddelelsen om afgørelsen er afgivet, jf. § 41.

Uddannelsens struktur
Uddannelsens struktur, fagrække og målpinde, hentes fra:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176499
http://www.uddannelsesadministration.dk/Uddannelsesordninger/19273/Skibsmont%C3%B8r%2
0-%20uddannelsesordning%20-%20juli%2014%20Denne%20til%20UVM.pdf
http://www.eud.uddannelsesadministration.dk/
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Uddannelsens struktur
Uddannelsens trin 1 Industrimontør varer 2 år for hovedforløbet og op til 1 år for grundforløbet.
For voksne er varigheden typisk kortere.
Grundforløb Hovedforløb for trin 1, industrimontør 2 år
Skole
Praktik skole
40 uger
10
uger

praktik

skole
10
uger

Vejledende struktur for trin 1 industrimontør

Trin 1

Hovedforløb for trin 2 på skibsmontør

Skole
20 uger
+ praktik

Praktik

skole
10
uger

Praktik

Vejledende struktur for specialet skibsmontør

Skole
5
uger

Praktik
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Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål.
Grundfag
Der henvises til den gældende bekendtgørelse om grundfag.
Områdefag
For at opnå kompetencemålene for trin 1, industrimontør, undervises eleverne i følgende områdefag:
Skibsmontørteknik 1
Niveau
Begynder
Vejledende varighed: 7 uger
Kontekst:
Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med
kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne
arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser.
Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og
miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed.
Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i
et internationalt marked.
Færdigheder:
Eleven kan anvende og fremstille arbejdstegninger, udført i retvinklet projektion og isometrisk afbildning, samt anvende cad-systemer til retvinklet projektionstegning i henhold til
DS/ISO 128 og DS/ISO 129, og kan anvende cad-systemer til ISO-metrisk tegning i henhold
til tegningsregler, samt aflæse produktionstegninger og bedømme kvaliteten.
Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i forskellige materiale typer og dimensioner, herunder klipning i tyndere materiale med
hånd-, maskin-, profil- og kurvesakse, samt indstille parametre til flammeskæring i lige-,
skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori der ligger
bag. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i relevante
sammenhænge.
Eleven kan anvende forskellige retningsmetoder og udstyr, herunder varmeretning af plade,
rør og profilkonstruktioner, samt anvende maskiner til valsning, bukning.
Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og
proces 141, i stillingerne PB-FW og PA-BW (EN 287-1), samt processerne 111 og 141 i stillingerne PA-BW, idet kravet er niveau D efter EN 5817. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale.
Eleven kan foretage opstart og drift af mindre dieselmotorer, samt identificere mulige årsager til driftsforstyrrelser og afhjælpe disse. Eleven kan opbygge, afprøve og idriftsætte mindre pneumatiske styringer, ved hjælp af diagrammer. Eleven får grundlæggende forståelse for
relæstyringer, og kan udføre måling af strøm, spænding og modstand. Eleven får grundlæggende forståelse for hydrauliske systemer.
Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde
gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse.
Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
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Skibsmontørteknik 2
Niveau
Rutine
Vejledende varighed:
7 uger
Kontekst:
Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med
kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne
arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser.
Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og
miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed.
Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i
et internationalt marked.
Færdigheder:
Eleven kan anvende og fremstille arbejdstegninger, udført i retvinklet projektion og isometrisk afbildning, i forbindelse med bearbejdnings-, montage- og reparationsopgaver, samt anvende cad-systemer til retvinklet projektionstegning i henhold til DS/ISO 128 og DS/ISO
129, og kan anvende cad-systemer til ISO-metrisk tegning i henhold til tegningsregler, samt
aflæse produktionstegninger og bedømme kvaliteten.
Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i forskellige materiale typer og dimensioner, samt indstille parametre til flammeskæring i lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori
der ligger bag. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i
relevante sammenhænge.
Eleven kan anvende forskellige retningsmetoder og udstyr, herunder varmeretning af plade,
rør og profilkonstruktioner, samt anvende maskiner til valsning, bukning.
Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og
proces 141, i stillingerne PB-FW (EN 287-1), i stillingerne PA-BW, PF-BW og PC-BW i
rør, idet kravet er niveau D efter EN 5817. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale.
Eleven kan foretage demontage og montage af dieselmotorens hoveddele, og kan, ved hjælp
af tegninger og diagrammer, følge og identificere maritime rørsystemer, samt vedligeholde
de til systemerne mest anvendte ventiler og pumper. Derudover opbygge, afprøve og idriftsætte mindre hydrauliske styringer, samt mindre relæ- og motorstyringer ved hjælp af diagrammer.
Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde
gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse.
Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
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Specialefag
For at opnå kompetencemålene for den afsluttende del af skibsmontøruddannelsen undervises eleverne i nedennævnte bundne specialefag:
Skibsmontørteknik 3
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed:
6 uger
Kontekst:
Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med
kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne
arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser.
Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst, og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og
miljøbevidst ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed.
Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et
internationalt marked.
Færdigheder:
Eleven kan anvende og fremstille arbejdstegninger, udført i retvinklet projektion og isometrisk
afbildning, i forbindelse med bearbejdnings-, montage- og reparationsopgaver, samt anvende
cad-systemer til retvinklet projektionstegning i henhold til DS/ISO 128 og DS/ISO 129, og kan
anvende cad-systemer til ISO-metrisk tegning i henhold til tegningsregler, samt aflæse produktionstegninger og bedømme kvaliteten.
Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i forskellige materiale typer og dimensioner, samt indstille parametre til flammeskæring
i lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori der
ligger bag. Eleven kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i relevante sammenhænge.
Eleven kan anvende forskellige retningsmetoder og udstyr, herunder varmeretning af plade, rør
og profilkonstruktioner, samt anvende maskiner til valsning, bukning.
Eleven arbejder med følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og
proces 141, i stillingerne PB-FW (EN 287-1), i stillingerne PA-BW, PF-BW og PC-BW i rør,
idet kravet er niveau C efter EN 5817. Eleven kan vælge relevant svejseudstyr og indstille
svejseparametrene til sømform og materialetykkelse, samt relevant tilsatsmateriale.
Eleven kan kontrollere motorens sliddele og har kendskab til opretning, kontrol af motorer og
kan assistere ved autologmåling, anvende forebyggende vedligeholdelsesplaner, kan fejlsøge
på, og udskifte, transmittere og transducere. Eleven kan, på baggrund af tegninger og anden
dokumentation, udføre mindre montage- og reparationsopgaver på maritime rørsystemer, samt
ventiler og pumper, afhjælpe driftsforstyrrelser på maritime rørsystemer. Eleven kan anvende
PLC og frekvensomformer til mindre styringsopgaver, samt opbygge hydrauliske systemer
med variable pumper og proportionalventiler.
Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde
gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse.
Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
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Skibsmontørteknik 4
Niveau
Avanceret
Vejledende varighed: 5 uger
Kontekst:
Eleven kan arbejde i projektorganiserede grupper, samt i andre former for samarbejde med kollegaer, herunder evner at strukturere, planlægge og vurdere løsningsmuligheder for egne arbejdsopgaver, i forbindelse med udvikling og fremstilling af produkter og serviceydelser.
Eleven arbejder med ide oplæg og prototypefremstilling og projektstyring i en innovativ kontekst,
og forstår globaliseringens indflydelse på produktionsprocesserne, samt er energi- og miljøbevidst
ved overholdelse af miljøkrav og herunder har forståelse for bæredygtighed.
Eleven har forståelse for standarders betydning for produkter, produktansvar og kontrakter, i et internationalt marked.
Færdigheder:
Eleven kan udarbejde et samlet tegningssæt som indeholder tegninger med angivelse af dimensioner
jævnfør DS128, 129 og 2553, samt en isometrisk tegning af projektet, stykliste med angivelse af
tegningsnummer, samt anvendelse af materialer og tilhørende produkter og en stykliste udarbejdet på
et valgfrit PC-program. Derudover skal materialet indeholde en beskrivelse af produktet, mulige
problemstillinger, tilknyttede komponenter, materialedimensionering, anvendelse af svejseprocesser
og andre bearbejdningsmetoder.
Eleven kan betjene og vedligeholde udstyret ved flammeskæring, klipning, savning og slibning, i
forskellige materiale typer og dimensioner, samt indstille parametre til flammeskæring i lige-, skråog faconsnit i plade, rør og profiler, og har kendskab til den generelle teori der ligger bag. Eleven
kan udføre spåntagende bearbejdningsopgaver i drejning og fræsning i relevante sammenhænge.
Eleven kan vælge mellem følgende termiske sammenføjningsmetoder, proces 111, proces 136, og
proces 141, i stillingerne PB-FW (EN 287-1), samt processerne 111 og 141 i stillingerne PA-BW,
PF-BW og PC-BW i rør, idet kravet er niveau C efter EN 5817, samt
vælge relevant svejseudstyr og indstille svejseparametrene til sømform, tilsatsmateriale, materialetykkelse, som er relevant i forhold til elevens projekt.
Eleven kan foretage opstart og drift af mindre dieselmotorer, finde mulige årsager til driftsforstyrrelser, foretage demontage og montage af dieselmotorens hoveddele, og kan ved hjælp af tegninger
og diagrammer, følge og identificere maritime rørsystemer, samt vedligeholde systemernes mest anvendte ventiler og pumper.
Derudover skal eleven opbygge, afprøve og idriftsætte mindre hydrauliske styringer ved hjælp af
diagrammer, kan kontrollere motorens sliddele, samt udføre dokumentation. Eleven har kendskab til
opretning, kontrol af motorer, og kan udføre autologmåling, anvende forebyggende vedligeholdelsesplaner, kan fejlsøge og udskifte, transmittere og transducere.
Eleven kan, på baggrund af tegninger og anden dokumentation, udføre montage- og reparationsopgaver på maritime rørsystemer, samt ventiler og pumper, afhjælpe driftsforstyrrelser på maritime
rørsystemer.
Eleven kan overholde gældende arbejdsmiljøregler og sikkerhedsforskrifter, samt overholde gældende standarder, normer og kvalitetskrav, samt søfartsstyrelsens meddelelser og skibstilsynets forskrifter, også i forbindelse med drift og vedligeholdelse.
Eleven afslutter faget med et projekt, som er grundlaget for fagets karakter.
Bedømmelse
Standpunktskarakter
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Fagfordeling
Fagfordelingen er udarbejdet på baggrund af uddannelsesordning for uddannelsen til
skibsmontør.
SKEMA 1 – elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb
Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang
og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år.
Fagnavn

Faget
bidrager til
følgende
kompetencemål
Obligatoriske uddannelsesspecifikke
fag
1 - 13
Fag nr. 6441
Skibsmontørteknik 1
Fag nr. 6093 Skibsmontørteknik 1 - 13
2Fag nr. 6143
14 - 18
Skibsmontørteknik 3
14 - 18
Fag nr. 6180
Skibsmontørteknik 4
Valgfri uddannelsesspecifikke fag
Fag nr. AMU 40846
Skibshydraulik og el. styring,
mindre installationer
Fagnr AMU 45065
Lejereparation og smøring Vedligeholdelsesteknik
Fagnr AMU 45719Kontrol og
vibrationsmåling/-analyse, offshore
Fagnr AMU 45720
Kontrol og opretning af koblinger, offshore
Fagnr AMU 45722Isometrisk
tegningslæsning, offshore
Fagnr. AMU Instrumentrørlægger, offshore
Fagnr. AMU 46589
Momenttilspænding/efterspænd
af bolte
Fagnr. AMU
TIG-svejsning af u- og
lavtlegeret rør.
Lysbuesvejsning af stumpsømme-rør

Præstationsstandard

Vejledende
tid

Rutineret

8,0

Rutineret
Avanceret

8,0
8,0

Avanceret

5,0

Trin 1 industrimontør
16 uger
X

0,4

1

0,6

1,0
1,0
0,6

1,0

2,0

13 uger

X
X
X
3 uger

1,0

Trin 2
skibsmontør

1 uger
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2,0

Lysbuesvejsning af stumpsømme
MAG-svejsning af stumpsømme-plade
Truckkursus (gaffeltruck, certifikatkursus B) 43686
Maritim-el, dokumentation og
måleinstrumenter 40651
Maritim-el, motorkontrol og
alarmsystemer 40650
Antal ugers valgfag
Antal skoleuger i alt

1,0
1,4
1,0
1,0
1 uger
20 uger

1 uge
15 uger

Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på
højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af
faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere
niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til
skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn

Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau

Trin 2 specialet skibsmontør
Ekspert
Fag nr. 6093
Skibsmontørteknik 3

Fag nr. 6180
Skibsmontørteknik 4

Ekspert

Vejledende tid

Navn på det fag,
hvor niveauet
hæves

8

Skibsmontørteknik 3
Skibsmontørteknik 4

5

Obligatorisk præsentationsstandard

Avanceret
Avanceret
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SKEMA 2 – Voksne med standardiseret hovedforløb
Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne.
Fagnavn

Faget bidrager
til følgende
kompetencemål

Præsta- Vejletionsdende
standard tid

Industri- Skibsmontør
montør
(trin 1)
(trin 2)

Nummer svarer
til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan
bidrage til flere
kompetencemål.

Fx niveau C,
Antal
D, E, F
uger
eller
begynder, rutineret,
avanceret

Kryds indikerer,
hvilket
trin faget
skal være
gennemført på

Der indsættes én række pr. fag

Grundfag
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
Skibsmontørteknik 1
1 - 13
Skibsmontørteknik 2
1 - 13
Skibsmontørteknik 3
14 - 18
Skibsmontørteknik 4

14 - 18

Valgfri uddannelsesspecifikke fag
Fag nr. AMU 40846
Fagnavn

Rutineret
Rutineret
Avanceret
Avanceret

8
8
8

0
16
x
x

x

5

x
2

0

1,0
Faget bidrager
til følgende
kompetencemål

Præsta- Vejletionsdende
standard tid

Industri- Skibsmontør
montør
(trin 1)
(trin 2)

Nummer svarer
til nummereringen i uddannelsesbekendtgørelsen. Faget kan
bidrage til flere
kompetencemål.

Fx niAntal
veau C,
D, E, F
uger
eller
begynder, rutineret,
avanceret

Kryds indikerer,
hvilket
trin faget
skal være
gennemført på

Der indsættes én række pr. fag

Skibshydraulik og el. styring, mindre installationer
Fagnr AMU 45065
Lejereparation og smøring - Vedligeholdelsesteknik
Fagnr AMU 45719 Kontrol og vibrationsmåling/-analyse, offshore
Fagnr AMU 45720
Kontrol og opretning af koblinger,
offshore
Fagnr AMU 45722Isometrisk tegningslæsning, offshore

0
13

0,4

1,0
0,6

1,0
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1,0

Fagnr. AMU Instrumentrørlægger,
offshore
Fagnr. AMU 46589
Momenttilspænding/efterspænd af
bolte
Fagnr. AMU
TIG-svejsning af u- og lavtlegeret
rør.
Lysbuesvejsning af stumpsømmerør
Lysbuesvejsning af stumpsømme
MAG-svejsning af stumpsømmeplade
Truckkursus (gaffeltruck, certifikatkursus B) 43686
Maritim-el, dokumentation og måleinstrumenter 40651
Maritim-el, motorkontrol og
alarmsystemer 40650
Antal ugers valgfag
Antal skoleuger i alt

0,6

1,0

2,0
2,0
1,0
1,4
1,0
1,0
0
18

0
13

Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 2 har alene videreuddan
nelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse
kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf.
§4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det
er relevant for den enkelte uddannelse.
Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på
højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af
faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere
niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til
skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn

Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau

Trin 2 specialet skibsmontør
Ekspert
Fag nr. 6093
Skibsmontørteknik 3

Fag nr. 6180
Skibsmontørteknik 4

Ekspert

Vejledende tid

Navn på det fag,
hvor niveauet
hæves

Obligatorisk præsentationsstandard

8

Skibsmontørteknik 3

Avanceret

5

Skibsmontørteknik 4

Avanceret
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SKEMA 3a – Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende
hovedforløb
Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Skema 3a er ikke medtaget da der ikke er talent
spor på denne uddannelse.
Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 3 har alene
videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens
mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra
uddannelsens fagrække, jf. §
4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det
er relevant for den enkelte uddannelse.
Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af
faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere
niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til
skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Skema ikke metaget da der ikke er talentspor på uddannelsen.
SKEMA 3b – Talentsport for voksne med standardiseret hovedforløb
Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema
2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau
end det obligatoriske.
Skema 3b ikke medtaget da der ikke er talentspor på denne uddannelse
Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 3 har alene videreuddan
nelsesperspektiv, og er ikke centrale for opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse
kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, jf.
§ 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis
det er relevant for den enkelte uddannelse.
Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om
erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af
faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere
niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til
skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Ikke metaget da der ikke er talentspor på uddannelsen.
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SKEMA 4 - Eux
I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en
erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux.
I dette skema fremgår kun den gymnasiale del på eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med
et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og
grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, som
fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev.
Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne.
Om eux
Skema 4 er ikke metaget da der ikke er EUX på uddannelsen
Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene

Praktikmål

Eleven kan varetage opgaver i forbindelse med

Aktivite
- ten bidrager
til følgende
kampetenceina
l

Trin I industrimontor

vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse på
dieselmotorer.

Eleven kan varetage opgaver i forbindelse med
vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse af
hjælpesystemer for dieselmotorer

X

Eleven kan aflæse arbejdstegninger og
fremstille og samle emner efter tegninger.

X

Eleven kan udføre svejseopgaver i forskellige
svejsestillinger og selvstændigt kunne betjene og
vedligeholde udstyr.

X

Eleven kan samarbejde med andre ved udførelse af
arbejdsopgaver.

X

Eleven kan udføre skæreopgaver i forbindelse med
produktionsopgaver og selvstændigt kunne betjene
og vedligeholde udstyr.

X

Eleven kan udføre opgaver i forbindelse med
manuel og maskinel bearbejdning i produktionen
Eleven kan videreudvikle sine færdigheder i de forskellige dreje- og bore operationer på
værktøjs maskiner.

X

Eleven kan videreudvikle sine færdigheder inden
for slibning af skærende værktøjer.

X

X

Trin 2 skibsmontør
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X

Eleven kan varetage enkle opgaver i forbindelse
med vedligeholdelse på maritime rørsystemer
Eleven kan selvstændigt aflæse arbejdstegninger og
fremstille og samle emner efter tegninger.

X

Eleven kan udføre selvstændigt montage-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver på rørsystemer.

X

Eleven kan varetage opgaver i forbindelse med
drift og driftsovervågning af rørsystemer.

X

Eleven kan udføre selvstændigt mindre el-tekniske
montage-, reparation- og vedligeholdelsesopgaver.

X

Praktikmal

Aktiviteten bidrager til
følgende
kompetencemå
l

Trin I industrimontor

Trin 2 skibsmontør

Eleven kan udføre selvstændigt mindre komplicerede montage-, reparation- og vedligeholdelsesopgaver på hydrauliske systemer.

X

Eleven kan varetage opgaver i forbindelse med opstart og indkøring af hydrauliksystemer.

X

Eleven kan varetage opgaver i forbindelse med
vedligeholdelse og forebyggende vedligeholdelse
på hydrauliske systemer.

X

Eleven kan udføre selvstændigt mindre komplicerede montage-, reparation og vedligeholdelses
opgaver på hjælpeudstyr for skibsinstallationer.
Eleven kan varetage opgaver i forbindelse med
drift og driftsovervågning af maritime
hjælpesystemer
Eleven kan udføre montage-, reparation- og
vedligeholdelsesopgaver på skibsmotorer.

X

Eleven kan varetage opgaver i forbindelse med
op- start og indkøring af skibsdieselmotorer.

X

X

X

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser
§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 501 af 23. april 2015 om erhvervsuddannelsen til skibsmontør ophæves.
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Stk. 3. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før
den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale
undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.
Stk. 4. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige
erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre
uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).
Dvs.
Elever der er på den gamle ordning, kan overgå til ny ordning hvis de når E-niveau og F-niveau i de
nedenstående grundfag inden svendeprøven.
(jf. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til skibsmontør § 3 stk. 5)
Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter:
1) Dansk på E-niveau, bestået.
2) Matematik på E-niveau, bestået.
3) Engelsk på E-niveau, bestået.
4) Fysik på F-niveau, bestået.
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Godskrivning og merit
§ 5. Kriterier for skolens vurdering af, om der er grundlag for godskrivning på baggrund af elevens
erhvervserfaring og tidligere uddannelse samt bestemmelserne om merit, er fastsat i bilag 1.
Stk. 2. Elevens uddannelsesforløb afkortes yderligere, i det omfang elevens individuelle
kompetencer giver grundlag herfor.
Stk. 3. Bekendtgørelse om merit i de gymnasiale uddannelser finder anvendelse for merit i fag på
gymnasialt niveau, når fagene indgår som led i et eux-forløb.

Bilag 1.
Kriterier for godskrivning

3. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om
erhvervsuddannelser.
For at opfylde kriteriet om 2 års relevant erhvervserfaring, skal eleven inden for de sidste 5 år have
været beskæftiget i en funktion som montør, reparatør eller lignende i en periode svarende til 2 års
fuldtidsbeskæftigelse med at udføre følgende reparationstekniske opgaver regelmæssigt:
1.

Arbejdet selvstændigt med en eller flere af forskellige svejsemetoder, smedeteknisk
bearbejdning, afkortning eller andre smedetekniske opgaver

2.

Arbejdet selvstændigt med dreje- eller fræseopgaver

3.

Selvstændigt udført arbejdsopgaver relateret til håndtering af hydraulikkomponenter

4.

Selvstændigt udført arbejdsopgaver vedr. enkel el-montage og fejlfinding

5.

Arbejdet selvstændigt med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation på motorer

6.

Arbejdet selvstændigt med vedligeholdelse, fejlfinding og reparation hjælpesystemer
som køle- og smøresystemer

Side 33 af 35

Lokal undervisningsplan

2.

Erhvervserfaring der giver grundlag for godskrivning for alle elever.

Relevant erhvervserfaring

Varighed

Afkortning

Afkortning

af euv

af euv

(skoleuger)

(praktik
måneder)

Smedetekniske opgaver
Udført enkle arbejdsopgaver med anvendelse

6 måneder

1

1

6 måneder

2

2

6 måneder

1

6 måneder

1

Udført enkle drejeopgaver på konventionel drejebænk

6 måneder

0,5

0,5

Udført enkle fræseopgaver på konventionel
fræsebænk

6 måneder

0,5

0,5

Udført skruestiksopgaver med håndværktøj

6 måneder

1

0,5

6 måneder

1

1

6 måneder

1

1

Udført måletekniske opgaver relateret til el

6 måneder

0,5

0,5

Udført el-tekniske montageopgaver

6 måneder

0,5

0,5

Udført fejlfinding på enkle el-anlæg

6 måneder

0,5

0,5

6 måneder

0,5

0,5

Arbejdet med turbosystemer til motorer

6 måneder

1

1

Arbejdet med øvrige motortekniske opgaver

6 måneder

1

1

6 måneder

0,5

0,5

Løst arbejdsopgaver relateret til aircondition-systemer

6 måneder

0,5

0,5

Løst arbejdsopgaver med smøresystemer til

6 måneder

0,5

0,5

af en eller flere svejseprocesser svejsning
Udført arbejdsopgaver med anvendelse af en eller
flere svejseprocesser svejsning
Udført arbejdsopgaver relateret til afkortning og
tildannelse af stål og metaller
Udført opgaver med varm- og koldbukning af

1

plader, profiler og rør
Spåntagende bearbejdning og skruestiksarbejde

Arbejde med hydraulikkomponenter
Udført opgaver med vedligeholdelse,
fejlfinding og reparation af hydraulik
komponenter og -anlæg
Samle og koble hydraulikkomponenter og -anlæg
El-tekniske opgaver

Motortekniske opgaver
Udført arbejdsopgaver med
indsprøjtningssystemer på motorer

Hjælpesystemer på skibe
Løst arbejdsopgaver relateret til
kølesystemer med vand/søvand

større maskinanlæg
Erfaringen skal være opnået inden for de seneste ti år.
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3. uddannelse der giver grundlag for godskrivning for alle elever.
Afkortning
af euv
(praktik
måneder)

Uddannelse

Titel

Uddannelseskode

Afkortning
af euv
(skoleuger)

Eud

Lastvognsmekaniker

93

5

6

Eud

Smed

1125

5

6

Eud

Skibsmekaniker

1120

8

10

Eud

Entreprenør- og
landbrugsmaskinmekaniker

1235

5

6

Amu

Lys b. svejs-kants plade/plade

40086

0,2

-

40092

0,2

-

44393

0,2

-

45093

0,2

-

Amu
Amu
Amu

Mag-svejs-kants plade/plade
Pr 135
Motorkontrol og alarmsystemer
Inden for maritim-el
Isometrisk tegningsforståelse, rør

Kompetencevurdering, skibsmontør for EVU1,2 OG 3
EUV betyder erhvervsuddannelse for voksne. Alle voksne over 25 år skal realkompetencevurderes
ift. det fag, de ønsker at uddanne sig i. Realkompetencevurderingen har en varighed på ½ til 10
hverdage. Realkompetencevurderingens varighed indgår i varigheden af den samlede
uddannelseslængde, og fratrækkes hovedforløbets skoleophold. Struktur for de 3 voksenspor ser
sådan ud:

Fakta oplysninger:
Alle personer over 25 år, der vil starte på en erhvervsuddannelse, SKAL som det første
realkompetencevurderes (RKV)
Realkompetencevurderingen kan foretages før uddannelsen starter - alternativt skal RKV´en
foretages inden for de to første uger af uddannelsens start, og påbegyndes fra dag 1 i
aftaleperioden.
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Realkompetencevurderingen består af to vurderinger
o Generel vurdering (efter fastsatte kriterier fra det faglige udvalg = bilag 1 i
uddannelsesbekendtgørelsen)
o Individuel vurdering – yderligere afkortning som følge af anden skoleundervisning



Vi kan foretage realkompetencevurdering ift. uddannelser, hvor hovedforløbet ligger på en
anden skole, men kun efter særskilt aftale / samarbejde med hovedforløbsskolen



EUV2 elever, der får merit for grundforløbet kan komme i Skolepraktik, forudsat de opfylder
EMMA kriterierne

