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Praktiske oplysninger
Pædagogisk ansvarlig:
Den pædagogisk ansvarlige for erhvervsuddannelserne er:
Erhvervsuddannelseschef Rikke Søgren Raisa, mail: rsr@sesg.dk tlf.: 7222 5903
Grundforløbet Industriteknik gennemføres på følgende adresse:
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier, her efter SESG
Porthusvej 71
5700 Svendborg
Denne plan er opdateret den 30. juni 2021 og beskriver grundforløbet 2. del på personvognsmekaniker
uddannelsen.

Indledning.
Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet af lærerteamet samt den ansvarlige uddannelsesleder for
personvognsmekaniker uddannelsen på SESG. Uddannelsesplanen er gældende for det ordinære
Grundforløb 2.
Grundforløbets varighed er: 20 uger
Undervisningsplanen er gældende fra den 1. august 2021
Undervisningsplanen er udarbejdet på baggrund af:






LINK Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
LINK Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til industriteknikker
LINK Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i
erhvervsuddannelserne
LINK Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser
LINK Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

Formål
Formålet med denne lokale undervisningsplan er at sikre at:





Undervisningen på industriteknikker uddannelsens Grundforløb 2 foregår i overensstemmelse med
gældende lovgivning og at den anvendes af lærerne til målrettet at kvalificere og udvikle
undervisningen.
Undervisningen foregår i overensstemmelse med SESG strategi samt skolens pædagogiske og
didaktiske grundlag.
Eleverne bliver klædt så godt som muligt på, til at kunne gennemføre hovedforløbsdelen del af
industriteknikker uddannelsen.

Formålet er desuden at give interesserede et overblik over, hvordan SESG strukturerer undervisningen på
industriteknikker uddannelsens Grundforløb 2 og hvordan uddannelsens mål opfyldes.
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Grundforløbets formål
Dette forløb retter sig mod dig, der ønsker at uddanne dig til Personvognsmekaniker/-montør. De
kompetencer du vil opnå på grundforløbet er en forudsætning for at du kan fortsætte uddannelsen på
Personvognsmekaniker uddannelsens hovedforløb. GF2 forløbet er opdelt i moduler som vist på figuren
herunder, modulerne kan fremkomme vilkårligt.

GF 2 – Personvognsmekaniker/-montør
Modul 1
Bremse

Modul 2
Styretøj/
Hjulophæng

Modul 3
El-anlæg

Modul 4
Motor

Opsamling
GF prøve

Du vil i løbet af uddannelsen lære om nogle udvalgte af de grundlæggende systemer på køretøjerne som
mekanikeren gennem sit arbejde kommer i berøring med. Du vil skulle lære noget om hvad tingene hedder
og hvordan systemerne virker inden du vil få udbytte af at foretage øvelser, målinger og vurdering af
komponenter på værkstedet. Du vil også få brug for din viden om fysik, matematik og dansk/engelsk for at
kunne udføre opgaverne. De enkelte opgaver vil konstant veksle imellem teori og praktisk arbejde og du vil
skulle bruge lige meget hoved og hænder i løsning af opgaverne.
Alle håndbøger, dokumentation, opgaver og afleveringer kan foregår elektronisk, der anvendes også
materiale i papir, når det giver mening på uddannelsen. Du medbringer dit eget udstyr. Vi anbefaler videre
brug at PC platformen som bedst understøtter de værktøjer vi anvender. Da maskinen alene skal bruges til
undervisning /web stilles der ikke større krav til materiellet, hvorfor en ældre/billig maskine til bruge i
værkstedsmiljøet er dækkende.
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Undervisningen
Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte
metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. endvidere er det
formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for
uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation.
Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af
uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige
arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende
almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen.
Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske
problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og
faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence
til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk
og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige
problemstillinger.
Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser.
Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at
overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante
undervisningsprojekter.
Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre
om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte
elementer i en arbejdsproces.
Fagets profil
Du får i faget grundlæggende færdigheder og kompetencer til at udføre konkrete enkle forekommende
opgaver inden for mekanikerfaget. Genstand for undervisningen er grundlæggende viden om formål,
funktion, udmåling, servicering og vurdering af udvalgte enkle automekaniske- og elektriske systemer.
Herunder vil du opnå grundlæggende viden om og færdigheder til at kunne tilgodese din egen og andres
sikkerhed ved udførsel af mekanikerarbejde.
Du vil i løbet undervisningen på GF2 møde både den teoretiske og praktiske del af mekanikerfaget samt øve
dig i konkret at anvende dine kundskaber i dansk, engelsk, matematik og fysik for at udføre
mekanikerarbejdet. Til den teoretiske del hører blandt andet komponentlære, system funktionsforståelse,
el-lære, sikkerheds og miljømæssige aspekter af mekanikeres arbejde.
Det praktisk arbejde i værkstedet bidrager til at give dig håndværksmæssige rutiner og færdigheder samt at
forekommende værkstedsmaskiner samt måle- og diagnoseudstyr. Faget skal forberede dig til at kunne
indgå i en virksomhed og indeholder derfor også kendskab til arbejdspladskultur, normer og traditioner
inden for mekanikerfaget.
Videre øves du i at udføre en hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere,
leverandører og kunder. Du vil også udvikle kompetence i at lave og følge en arbejdsplan samt lærer at
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samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver under overholdelse af relevante forskrifter og
checklister til kvalitetssikring.

Faglige mål med henvisning til bekendtgørelse:
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker nr. 462 af 15. april 2020. LINK

Fagligt indhold:
Modul 1 - Hydrauliske bremser
Undervisningen er med udgangspunkt i obl. modul, et dybere kendskab til kontrol og udmåling af
bremsesystemet, i henhold til teknisk data.
Herunder viden om bremsesystemets opdeling i kredse og generelle lovkrav.
 Bremsetest på bremseprøvestand, ”bilsyn”.
 Kendskab til hovedcylinderens opbygning og funktion.
 Udmåling af bremseskiver, skivetykkelse og –kast.
o Herunder viden om glidende og fast kaliber ved reparation.
o O-ringens betydning for frigang.
 Udmåling af tromlebremser, tromlediameter.
 Kontrol og udmåling af bremseklodser og –belægning.
 Kontrol af bremsekraftregulator / begrænser-ventil (ALB- ventil).
o Herunder afprøves den på bremseprøvestand.
 Kontrol af vakuumforstærker og vakuumventil.
 Udmåling af bremsevæskens kogepunkt.
 Fremstilling og udskiftning af bremserør.
o Herunder udluftning af bremsesystem.
 Udmåling af hjul-sensor ved ABS-bremsesystem, med multimeter/scoop.

Modul 2 – Styretøj/hjulophæng
Undervisningen er med udgangspunkt i obl. modul, viden om styretøjsgeometri med et dybere kendskab til
kontrol og udmåling af styretøjet, i henhold til teknisk data. Herunder viden om styretøjet opbygning og
generelle lovkrav.
 Sikkerhedsmæssig kontrol af styretøjet:
o Bolte og møtrikker skal være er låst.
o Gummimanchetter på styre- og bærekugler skal være tætte.
o Ingen slør i hjulophæng, tandstang og styre- og bærekugler.
o Kontrol af hjulleje, for slør og støj.
o Kontrol af fjeder og støddæmper, herunder viden om støddæmperens betydning for
køreregenskaber.
o Kontrol af hjul og dæk, herunder lovkrav og valg af dæk, viden om de symboler der står et
dæk.
 Udmåling og justering af styretøjet:
o Kontrol af dæktryk.
o Udmåling af Camber, Caster, KPI, Toe-in/-out, Toe out on turns.
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Viden om styrerulleradius, individuel toe efter geometrisk kørelinie og beregning af den
kombinerede vinkel ved køretøjsskader.
Dækskift med afbalancering af hjul:
o Herunder brugen af dækapparat.
o Afbalancering med viden om statisk og dynamisk ubalance.

Modul 3 – El-anlæg
Undervisningen er med udgangspunkt i obl. modul, et dybere kendskab til kontrol og udmåling af elektriske
systemer, i henhold til teknisk data.
For at kunne arbejde med elektriske kredsløb, bruges Effektformlen og Ohms lov til beregninger og
dokumentation.
 Kontrol af akkumulator:
o Ved brug af en syrevægtfyldemåler, kan akkumulatorens lade-tilstand bestemmes. (eller
grøn Bosch bat. 131 tester)
o For at sikre, at akkumulatoren er i stand til at afgive tilstrækkelig strømstyrke, uden at
spændingen bliver reduceret for meget, kan der foretages en belastningsprøve med
belastningstester.
 Kontrol og reparation af generator:
o Funktion af lade-lampe.
o Måling af generatorens max ydelse i amp.
o Måling af reguleringsspænding.
o Måling af spændingsfald på + og ÷ siden.
o Kontrol for afladning i amp. ved akkumulatoren.
o Udskiftning af kulholder med spændingsrelæ.
 Kontrol og reparation af starter:
o Måling af styrespænding til startrelæ kl. 50.
o Måling af strømforbrug ved roterende starter.
o Måling af spændingsfald på + og ÷ siden.
o Udskiftning af kul.
o Kontrolleres mekanisk og elektrisk afmonteret fra motoren.
 Kontrol af lygter og tegngivningsapparater i henhold til lovkrav:
o Kontrol af lygtejustering og lysstyrke ved forlygter.
o Kontrol af positionslys, stoplys og baklys.
o Kontrol af blinklys og blinkfrekvens, herunder havariblink.
o Kontrol af signalhorn (lyd, styrke).
 Ved reparation af lys og lygter:
o Måling af spændingsfald på + og ÷ siden.
o Reparation af stikforbindelser og ledninger.
o Udmåling af kortslutning.
o Udmåling af afbrydelse.
o Kontrol for afladning.
o Montering af arbejdsrelæ, for eks. ved afhjælpning af spændingsfald.
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Modul 4 – Motor
Benzin- og dieselmotor
Undervisningen er med udgangspunkt i obl. modul, et dybere kendskab til kontrol og udmåling af
benzinmotoren.
Eleven skal ligeledes have indsigt i de fire takter på både benzin- og dieselmotor.
Ved reparation af topstykke eller udskiftning af toppakning, skal der udføres:
 Lækage- og kompresionsmåling.
 Måling af planhed med rette-skinne, på topstykke og motorblok.
 Justering af ventilspillerum.
 Udskiftning af tand-rem, herunder dokumentation af taktindstilling og udskiftnings interval.
 Indhentning af data på alt der kan udskiftes og justeres, herunder til-spændings momenter
(Autodata, Tolerance Dada).
Ved komplet adskillelse af motor, udføres der yderligere:
 Afmontering og kontrol af ventiler omfatter følgende punkter.
o Kontrol og evt. afretning af ventiler
o Afretning af ventilsæder
o Evt. sammenslibning af ventil og sæde
o Kontrol af spillerum ved ventilstyr
 Kontrol af knastaksel for slid og aksialspillerum.
 Afmonter krumtap og stempler.
 Udmåling af cylinder (ovalitet og konusitet).
 Udmåling af stempel (stempelstørrelse).
 Beregn spillerum mellem stempel og cylinder.
 Udmåling af stempelringe (ringgab og aksialspillerum).
Ifølge visuel kontrol hvor lejeskallerne er slidt skæve, kan der være behov for udmåling af plejlstangs- og
hovedlejesøler, der omfatter følgende punkter:
 Ovalitet og konusitet
 Lejespillerum
 Udmåling af aksialspillerum krumtap.
Kontrol af kølesystem:
 Trykmåling af kølesystem, som tæthedskontrol eller ved defekt toppakning.
 Kontrol af åbningstryk på kølerdæksel.
 Kontrol af termostat:
o Afmonter termostaten, derefter opvarmes i en gryde med vand og ifølge
temperaturmåleren, kan der aflæses hvornår den åbner.
o Termostaten kan også afprøves under opvarmning af motoren, ved at holde øje med
motortemperaturen og føle på slangerne, for at se hvornår der er cirkulation i
kølesystemet.
 Kontrol af ventilator:
o Mekanisk ventilator, remmen.
o Elektrisk ventilator, termokontakten.
Kontrol af smøresystem:
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 Kontrol af olietrykslampen.
 Måling af olietryk.
 Kontrol af ydre oliespild, ved pakninger, herunder kontrol af PCV- ventil (krumtap-hus ventilation).
 Kontrol af indre olieforbrug, ved lækagemåling og måling af udstødnings-emission (4-gastest).
Kontrol af tændingsanlæg:
 Måling gennemgang i tænd-kabler og tænd-spole (Ω måling).
 Kontrol og justering af tændrør, med data på glødetal, elektrode afstand og til-spændings moment.
 Kontrol af tænd-spolens opladning (transformation):
o Måling af lukkevinkel (mekanisk, elektronisk tænding).
o Afprøves med prøvetændrør.
 Kontrol af tændingsavancering med tændingspistol, ved ØD mærket:
o Kontrol af hastigheds for-stilling, i forhold til omdrejningstal (ved krumtap).
o Kontrol af belastnings for-stilling, (MAP-sensor, gasspjældsensor og luftmængde/luftmassemåler).
 Udmåling af krumtaps-føler.
Kontrol af benzinanlæg:
 Kontrol af benzinslanger.
 Kontrol af benzinpumpe:
o Måling af benzintryk med benzintryksmåler.
 Kontrol af luftfilter.
 Kontrol af CO- og Lambda-værdi, ifølge data og lovkrav (4-gastest).
o Herunder betydningen af at suge falsk luft, ved en defekt indsugningspakning eller en
defekt PCV- ventil.
o Herunder betydningen for målingen af emissionen, ved en defekt
udstødningsmanifoldspakning.
Kontrol af Lambda-sonde og Katalysator-teknik ved 4-gastest:
 Måling på signal-ledningen til lambda-sonde.
 Kontrol af Kulilte (CO), Kulbrinte (HC), Kvælstofilter (NOX), Kultveilte (CO2) og Ilt (O2).

Opsamling og GF-prøve
Den første uge af modulet giver dig mulighed for at repetere og gentage nogle de af de øvelser og
opgaver du har været igennem i løbet af grundforløbet som du føler du har mest behov for at
gense.
I sidste uge af modulet klargøres materiellet (biler og motorer) og værkstedet til gennemførsel af
Grundforløbsprøven. Modulet afsluttes med orientering fra Praktikpladskonsulent samt
studievejleder efter behov samt udlevering af grundforløbsbevis den sidste dag.

8

Elevrettet beskrivelse
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven
udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige
eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det
støtter elevens målopfyldelse.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.
Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring
på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed.
Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle
den personlige identitet.
Undervisningsdifferentiering
Undervisningsdifferentiering betyder, at alle elever skal nå samme læringsmål, men at de får mulighed for
at nå målet på forskellige måder og i et forskelligt tempo. Ved at tilrettelægge undervisningen på forskellige
måder kan der tages hensyn til elevens faglige niveau, læringsstile og/eller sociale forudsætninger.
Med udgangspunkt i for eksempel elevernes læringsstile kan læreren udvikle og afprøve metoder til at
forklare det faglige stof på forskellige måder eller give feedback til eleverne på forskellige måder.
Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk.
Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I
undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige
karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.
Samspil med andre fag
Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de
øvrige fag på GF2.
Støttefag der er faglighed og/eller grundfag.
Bonusfag som er autofaglige fag.
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Undervisningen på grundforløbet tilrettelagt i moduler som fremgår af figuren ovenfor.
Rækkefølgen af moduler/temaer vil, for hvert GF2 hold, være planlagt i forskellige rækkefølge af hensyn til
den interne planlægning.
Hvert fagtematisk modul afsluttes med en formativ evaluering og en lærer/elev samtale efter behov.
Undervisning er planlagt tematisk i uger med opgaver og opsamling af dokumentation og kommunikation.
Du får mundtligt, skriftligt eller direkte feedback på udvalgte opgaver.

Dokumentation
Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver,
synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt.
Krav til elevens dokumentation
Du vil løbende opsamle dokumentation gennem aflevering af opgaver. Opgaverne du laver igennem
forløbet vil indeholde skriftlige, foto, video og quiz resultat dokumentation. Alle de opgaver du har
afleveret vil udgøre en port-folio som du kan anvende som et genkendeligt opslagsværk når du går til
grundforløbsprøven. De afleverede opgaver indgår også i evalueringsgrundlaget for den formative modul
evaluering samt den afsluttende standpunktsbedømmelse. Vi forventer derfor at du laver alle opgaver vi
har lagt ud til dig.

Evaluering og bedømmelse
Løbende evaluering
Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og
egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning
og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden
inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen.
Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.
Afsluttende standpunktsbedømmelse
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker
elevens opfyldelse af fagets mål.

Afsluttende prøve
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøvens grundlag udgøres således af
væsentlige mål fra uddannelsesbekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til personvognsmekanikker § 3
stk. 2-4. Det fremgår af de konkrete opgavebilag, hvilke mål der indgår i de enkelte opgaver.
Prøven består af en kombineret praktisk og mundtlig prøve. Prøven afholdes på skolens autoværksted, og
eksaminanderne skal individuelt gennemføre prøven på enten biler eller motorer i stativer.
Prøvens varighed er 3 timer, hvori der deltager op til 6 eksaminander af gangen. Uanset om der er 1 eller 6
eksaminander til prøve, er varigheden altid 3 timer.
Der er udarbejdet en 0-opgave, som kan anvendes til elevernes orientering forud for prøven.
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Der er ingen forberedelse til prøven, og opgaverne fordeles ved lodtrækning lige inden prøven. Antallet af
trækningsmuligheder skal overstige antallet af eksaminander med mindst 3. Alle trækningsmuligheder skal
fremlægges ved prøvens start. Ved lodtrækningen skal eksaminator samt censor være til stede. Under
prøven er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt. Eksaminanderne må dog ikke
uretmæssigt skaffet sig hjælp til løsning af opgaverne.
Prøvens eksaminationsgrundlag
Prøvens eksaminationsgrundlag er for den enkelte eksaminand, de mål der knyttet til den udtrukne opgave,
samt eksaminandens dokumentation. Eksaminanderne har i løbet af grundforløbet dokumenteret deres
opsamlede viden, færdigheder og kompetencer. Eksaminandens dokumentation kan bl.a. være video og
fotos, der dokumenterer en specifik arbejdsproces og opgaver. Eksaminandens dokumentation skal være
placeret ved arbejdspladsen under prøven, så eksaminator og censor har lejlighed til at stille spørgsmål
hertil under prøven. Eksaminandens dokumentation gøres IKKE til genstand for bedømmelsen.
De praktiske opgaver fordeler sig i mellem følgende 4 overordnede temaer, hvor de inden for de enkelte
temaer bliver varieret:





Bremser og el
Styretøj/hjulophæng og el
Motor og el
El-anlæg

I alle opgaver indgår desuden følgende elementer:
Miljø, herunder arbejdsmiljø og sikkerhed samt ergonomi, kvalitetskrav, kommunikation og
dokumentation.
Bedømmelsesgrundlaget
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af eksaminandens præstation i forbindelse med den praktiske udførsel af
den udtrukne opgave. Eksaminanden bliver bedømt på sin evne til at demonstrere sin viden, færdigheder
og kompetencer, inden for den stillede opgave. Eksempelvis ved reparation af forhjulsbremser. Her
adskiller, renser og udmåler eksaminanden bremserne samt udskifter, eventuelt en defekt, bremsedel
hvorefter bilen samles og klargøres til aflevering. Eksaminanden bliver under prøven løbende eksamineret
af censor og eksaminator, hvor eksaminanden mundtligt/praktisk redegør for de valgte løsninger.
Eksaminanden bedømmes både når denne mundtligt eksamineres af censor og eksaminator, og undervejs i
løbet af prøven, hvor censor og eksaminator kun ser på hvordan eksaminanden demonstrerer sine
praktiske færdigheder.
Eksaminator og censor vil i almindelighed anvende 30 minutter per eksaminand til eksamination og
voteringen, dog ikke sammenhængende da de, op til 6 eksaminander af gangen, løbende bliver
eksamineret under prøven på 3 timer. Censor og eksaminator vil i løbet af prøven gå rundt mellem de
enkelte eksaminander, og stille spørgsmål i takt med at det passer ind eksaminandernes progression i
forhold til den udtrukne opgave. Censor og eksaminator foretager løbende noter, der anvendes ved
voteringen. Notaterne skal opbevares i 1 år, i tilfælde af en eventuel klagesag. Bedømmelsen af den enkelte
eksaminand sker uafhængigt af bedømmelsen af de øvrige eksaminander Når eksaminanderne løbende
melder sig færdige med opgaven, kan eksaminator stille nogle afsluttende spørgsmål, eller bede
eksaminanden om at demonstrere enkelte elementer i den udtrukne opgave. Censor kan stille uddybende
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spørgsmål til eksaminanden i denne forbindelse. Voteringen finder sted efter eksaminandernes
praktisk/mundtlige præsentation er afsluttet.
Bedømmelsen foretages af en censor og eksaminandens lærer, der er eksaminator ved prøven. Det påhviler
skolen at sikre at censor har den fornødne indsigt i personvognsmekanikeruddannelsen og at han/hun lever
op til kravet for bedømmere jf. eksamensbekendtgørelsen. Eksaminator og censor være til stede under hele
prøven, dog med mulighed for at afholde korte pauser undervejs. Der er udarbejdet en censorvejledning til
hjælp for censoren.
Grundforløbsprøven, Vejledning om fælles national standard: LINK

Bedømmelseskriterier, afsluttende prøve
Til brug for bedømmelsen er der udarbejdet specifikke bedømmelseskriterier til hver opgave, som skal
anvendes ved bedømmelsen og votering. Som supplering til de opgavespecifikke bedømmelseskriterier,
kan censor og eksaminator avende et sæt generelle bedømmelseskriterier.
Ved bedømmelsen er der fokus på målopfyldelse i forhold til eksaminandens præstation under udførsel af
opgaven. Censor og eksaminator meddeler karakteren til eksaminanden umiddelbart efter voteringen.
Lige dele af elevens mundtlige praktiske præstation danner grundlag for en bedømmelse som BESTÅET eller
EJ BESTÅET
For at bestå grundforløbs prøven skal din præstation vurderes til at ligge mellem nedenstående eksempler:
Den perfekte præstation:
• Eleven forklarer, med sikkerhed og anvender grundlæggende faglige begreber og modeller.
• Eleven anvender med sikkerhed den faglige teori til den praktiske opgave - og omvendt.
• Eleven udtrykker sig sammenhængende, og bruger fagsproget med sikkerhed.
• Eleven arbejder på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt måde, og kan forklare den
anvendte arbejdsmetode i forhold til opgaven.
• Eleven anvender tekniske data og udarbejder dokumentation, i forhold til opgaven.
• Eleven udfører med sikkerhed opgaverne (f.eks. udskifter bremsekomponenter og adskillelse
og montering i logisk rækkefølge).
• Eleven udmåler og forklarer med sikkerhed (f.eks. en ABS-hjulføler).
Den minimalt acceptable præstation:
• Eleven forklarer, med nogen usikkerhed anvendte, enkle, grundlæggende faglige begreber og
modeller.
• Eleven relaterer med usikkerhed den faglige teori til den erhvervsfaglige praksis - og omvendt.
• Eleven udtrykker sig sammenhængende, og bruger fagsproget usikkert
• Eleven arbejder på en sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt måde, og kan med nogen
hjælp forklare den anvendte arbejdsmetode.
• Eleven udarbejder relevant dokumentation, med mindre mangler.
• Eleven udfører opgaverne (f.eks. udskifte bremsekomponenter, uden alvorlige fejl, i adskillelse
og montering).
• Eleven kan med nogen hjælp udmåle (f.eks. en ABS-hjulføler)
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Verdensmål
Fakta om verdenål: LINK
17 VERDENSMÅL
Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som forpligter alle FN’s 193 medlemslande til helt at
afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle,
anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.
De fokuserer ligeledes på at fremme fred og sikkerhed og stærke institutioner, og på at styrke
internationale partnerskaber.
Den nye dagsorden anerkender således, at social, økonomisk og miljømæssig udvikling, fred, sikkerhed og
internationalt samarbejde er tæt forbundne, og at det kræver en integreret indsats at opnå holdbare
udviklingsresultater.
Fagene i uddannelsen relaterer i stor udstrækning til verdensmålene, bæredygtighed, miljømæssig,
sundhed og socialt, der er en stor del af undervisningen.
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