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Fuger - fugning ved vinduer og døre  
 

Fag nr.: 40163 

Varighed: 21 Lektioner     

UVM mål 
1 Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved vinduer og døre ved såvel nybyggeri som ved 
renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse. 

2 Deltagerne kan beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede fugeprodukter 
hertil. 

3 Deltagerne kan desuden projektere forbrug af isolering, bagstop samt fugemasser, og kan udføre arbejdet 
i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. 

4 Deltagerne kan udføre fugearbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de 
særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet. 

Lektionsplan 
Lektion Emne Lærer Lokale 
1 Opstart – Hvordan fuges  Praktik 
2 Opbygning af fuger ved vinduer og døre  Praktik 
3-8 Fugning af 4 forskelige fugeopbygninger og forskelige 

fugemasser 
 Praktik 

 
9-10 Undervisning i fugematerialer   Praktik 
11-13 Fugning af vindue  Praktik 
14 Undervisning i udregning af fugebevægelser og materialer  Teori 
15-16 Opgave i Fugebevægelser og materialer  Teori 
17 Udførsel af vådrumsfuge  Praktik 
18-19 Renovering af fuge  Praktik 
20 Trækprøve af montagefugemasser  Praktik 
21 Arbejdsmiljø og sikkerhed  Teori 

Indhold 
På kurset lære du at fuge vinduer og døre. Du lære hvordan fugens skal opbygges i teori og hvordan man 
udføre fuge i praktik. Det mest at fugekurset foregår i praktiklokalet med materialerne i hånden.  

Evaluering 
Det forventes at du deltager aktivt i undervisningen, og udfører de stillede opgaver 

Pejlemærker 
Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning 
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Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret 

(Vi vil kontinuerligt udvikle lærernes fagfaglige og pædagogiske kompetencer) 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen 
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Konstruktionstegning 
 

Fag nr.: 10600 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 52,5 lektioner 

(1 htø - 12,5 Lektioner) 

(2 htø - 13,5 lektioner) 

3 htø - 19 lektioner 

(5 htø - 7,5 lektioner)     

UVM mål 
 

1 Eleven kan udføre målfaste konstruktionstegninger i 2D og 3D. 

2 Eleven kan forstå og anvende de symboler og illustrationer der anvendes i byggeriets tegninger. 

3 Eleven har kendskab til tegningsudveksling i forskellige standarder jvf. det digitale byggeri. 

4 Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer. 

Lektionsplan 
Lektion Emne Lærer Lokale 
1-4 P1, ”Spidskvist”, tegnes op i fællesskab trin for trin på projektor 

med profiler, tekst og målsætning og eleverne afleverer et print 
 IT 

5-11 T1, ”Flunkekvist”, tegnes individuelt, og der afleveres et færdigt 
print, som skal kunne bruges som arbejdstegning 

 IT 

12- 19 P1 og T1 skal være afleveret inden opstart af valgfri individuel 
opgave: 1) 3htø praktikkvist med tagfod og lægtning af selve 
kvisten 2) Opgave ”Kvisttag med hældende kip”, som er en 
gammel svendeprøvepraktikopgave.  

 IT 

Indhold 
Du får genopfrisket 3D Acad gennem fællestegning på klassen af praktikopgave 1, Spidskvist, som du 
byggede i den første uge. Herefter tegner du selvstændigt en flunkekvist på et tagværk med udvekslinger. 
Forløbet afsluttes med valgfri opgaver: Først og fremmest tegning af den kvist, du er ved at bygge i 
praktikken, men også tegning af en avanceret kvist fra en tidligere praktisk svendeprøve, hvor du kommer 
igennem alle tegningskommandoerne en gang til. Dette er sidste chance for at lære at mestre 3D tegning – 
næste gang er én dag på svendeprøveholdet, hvor du skal tegne en 3D-tegning til dit teoretiske projekt. 
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Evaluering 
Du skal aflevere mindst 3 udprintede AutoCAD 3D tegninger: P1, T1 og valgfri opgave(r). 

P1, som er en fælles tegning på klassen, vil blive bedømt godkendt / ikke-godkendt. T1 og valgfri tegning vil 
blive bedømt efter 7 trinsskalaen.  

Kriterier, der indgår i bedømmelsen af tegningerne: 

- Er de tegnetekniske krav til tegningen i orden: Brug af fx linjer, skrift, målsætning? 
- Kan tegningen anvendes som arbejdstegning, altså: Er tegningens informationer så fyldestgørende, 

at en anden tømrer ville kunne bygge en færdig opgave ud fra det? 
- Er de 3D viewports, som er indsat på printet, illustrative og understøttende for forståelsen af 

opgavens plan/sidebillede og profiler? 
- Selvstændighed i tegningsarbejdet: Har underviseren skulle hjælpe videre for hvert nyt step i 

tegningen, eller har du anvendt noter, tømrerbogen og hukommelsen til at løse opgaven selv? 
Underviseren observerer på, hvor selvstændig din tegningsproces har været, herunder om den 
afleverede tegning bærer præg af kopi eller bearbejdet kopi fra en af holdkammeraterne. 

Pejlemærker 
Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne, herunder det at du kan kommunikere præcist 
gennem fx fag-faglige 2D og 3D tegninger med medstuderende. Det kræver øvelse i (fagligt) overblik og 
indlevelse, at kunne sætte sig i modtagerens sted, når byggetegninger udveksles. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning gennem brug af digitale værktøjer, der 
kan modellere tredimensionelt, og ved at stille åbne opgaver, hvor du selv kan præge resultatet ud fra egne 
erfaringer med lignende opgaver i praktikken hos din mester.  

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer ved at underviseren 
hjælper grundigt i gang med 3D-tegning inden du slippes løs, og læreren befinder sig sammen med klassen 
så det er muligt at få hjælp.  

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret ved at anvende et tegneprogram, som anvendes i 
praksis, både på tegnestuer (og dermed på byggepladserne), og på fx konstruktøruddannelsen. I 
undervisningsforløbet tager 3D-tegningsopgaverne udgangspunkt i allerede kendte opgaver fra 
værkstedsarbejdet eller fra 2D tegneopgaverne, så der er sammenhæng mellem det tegnede og det 
byggede, og sammenhæng med de øvrige opgaver på forløbet. Til dit afsluttende kvistprojekt vil en 3D 
tegning indgå som en del af din besvarelse. 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen, hvor du får løbende 
tilbagemeldinger på dit tegningsarbejde så du kan blive så dygtig som muligt – du får indflydelse på 
sværhedsgraden af dine tegninger, ikke mindst de valgfri opgaver, og du får til sidst en karakter efter 7-
skalaen så du kan se, hvordan du klarer dig ift. målene. 
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Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og 
isocyanater  
 

Fag nr.: 43996 

Varighed: 16 lektioner 

UVM mål 
1 Deltagerne kan udføre arbejde med epoxy og isocyanater sundheds og sikkerhedsmæssigt fuldt 
forsvarligt i forhold til sig selv og sine opgivelser j.f. §5 i AT bekendtgørelsen nr. 292 af 26. april 2001.   

2 Deltageren skal have kendskab til sundhedsrisici ved arbejde med produkter indeholdende epoxy og 
isocyanater. 

3 Deltageren skal have kendskab til substitutionspligten og eventuelle forbud for anvendelse.  

4 Deltageren skal vælge og anvende de rigtige personlige værnemidler og evt. andre 
sikkerhedsforanstaltninger ved hjælp af bl.a. brugsanvisning og evt. kodenummer  

5 Deltageren sikre at arbejdet med stofferne og materialerne følger retningslinjerne, indtil de er 
udhærdede og faren for sundhedsfarlige påvirkninger er ophørt. 

6 Deltageren skal sørge for, at andre beskæftigede end de, der udfører arbejdet med stofferne eller 
materialerne, ikke opholder sig så nær arbejdet, at de kan blive udsat for sundhedsfarlig påvirkning.  

7 Deltageren skal have kendskab til hygiejniske forholdsregler og velfærdsforanstaltninger.  

8 Deltageren skal have kendskab til uhelds- og skadesbehandling, være i stand til at yde førstehjælp ved 
kontakt med epoxy og isocyanat og kunne bruge nødbruser og øjenskylleudstyr.  

9 Deltageren skal have kendskab til forsvarlig affaldshåndtering. 

10 Deltageren skal sikre sig, at der er opsat advarselstavle og evt. anden signalgivning, når der arbejdes 
med epoxy og isocyanater. 
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Lektionsplan 
Lektion Emne Lærer Lokale 
1 Indledning  Teori 
2 Produktkendskab  Teori 
3-4 Sundhedsfarer  Teori 
5-6 Kemikalier  Teori 
7-8 Personligsikkerhed  Teori 
9-10 Kodenummererede produkter  Teori 
11-12 Personlige værnemidler  Teori 
13-14 Uhelds- og skadebehandling  Teori 
15-16 Arbejdets udførsel  Teori 

Indhold 

Kurset her bliver populært kaldet "skumkursus" 

Du vil her opnå tilladelse til bruge produkter indeholdende epoxyharpiks og isocyanater, således at der er 
taget størst muligt hensyn til sikkerheden. Du vil få kendskab til sundhedsrisici og arbejdet med 
produkterne. Du kan vælge og anvende de rigtige værnemidler og andre sikkerhedsforanstaltninger. 

Der udstedes certifikat efter endt kursus. 

Evaluering 
Under kurset forventes det at du deltager aktivt, og svare på de udleverede spørgsmål 

Pejlemærker 
Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning 

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret 

(Vi vil kontinuerligt udvikle lærernes fagfaglige og pædagogiske kompetencer) 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen  

  



   

  Side 7 af 16 

Tagkonstruktion, Principper 
 

Fag nr.: 10965 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 70 lektioner 

1 htø – 22 Lektioner 

2 htø – 22 lektioner 

3 htø – 22 lektioner 

5 htø – 4 lektioner 

UVM mål: 

1 Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere tagkonstruktioner herunder konstruktioner med 
kel, grat, plankekel og kviste 

2 Eleven kan beregne vinkler og længder til brug for tagkonstruktion ved brug af trigonometri  

3 Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige 
løsninger, isolering, ventilation og tæthedskrav 

4 Eleven kan redegøre for og planlægge udvekslinger i tagkonstruktioner 

5 Eleven kan vælge korrekt fastgørelse af tagkonstruktioner  

6 Eleven kan orientere sig om relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejde med 
tagkonstruktioner, herunder vælge dimensioner til almindelig anvendte spær 

7 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner  

8 Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given tagkonstruktion 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
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Indhold 
Elevrettet beskrivelse. Hvad er indholdet, hvordan og hvor skal vi arbejde?  

Kort præsentation af fagets indhold.  

GF1: Husk at beskrive hvordan evt. grundfag er integreret. Der er jo typisk taget nogle timer fra 
grundfagene. 

Evaluering 
Hvilken formativ/løbende evaluering/feedback vil der være? 

Hvilke krav stiller I til indhold i portfolio, rapporter, opgaver og tests i dette fag?  

Hvilke bedømmelseskriterier indgår fra dette tema i den samlede standpunktskarakter? Hvad er det eleven 
bliver bedømt på? 

Pejlemærker 
Har I mod på at lave beskrivelserne vedr. pejlemærker er det fint ellers spring det over. 

Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning 

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret 

(Vi vil kontinuerligt udvikle lærernes fagfaglige og pædagogiske kompetencer) 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen 

Krydres med 
F.eks. gæstelærere, virksomhedsbesøg, besøg af elever fra hovedforløb, missioner eleverne skal på m.m. 
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Tagkonstruktion, Udførsel 
 

Fag nr.: 10966 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 70 lektioner 

1 htø – 22 Lektioner 

2 htø – 22 lektioner 

3 htø – 22 lektioner 

5 htø – 4 lektioner 

UVM mål: 

1 Eleven kan selvstændigt udføre tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, plankekel og 
kviste.  

2 Eleven kan montere, fastgøre og afstive tagkonstruktioner herunder konstruktioner med kel, grat, 
plankekel og kviste. 

3 Eleven kan udføre korrekt opbygning af tagkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige løsninger, 
isolering, ventilation og tæthedskrav. 

4 Eleven kan udføre udvekslinger i tagkonstruktioner. 

5 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 

6 Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med tagkonstruktioner. 

7 Eleven kan udvælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr i forbindelse 
med arbejde med tagkonstruktioner 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
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Indhold 
Elevrettet beskrivelse. Hvad er indholdet, hvordan og hvor skal vi arbejde?  

Kort præsentation af fagets indhold.  

GF1: Husk at beskrive hvordan evt. grundfag er integreret. Der er jo typisk taget nogle timer fra 
grundfagene. 

Evaluering 
Hvilken formativ/løbende evaluering/feedback vil der være? 

Hvilke krav stiller I til indhold i portfolio, rapporter, opgaver og tests i dette fag?  

Hvilke bedømmelseskriterier indgår fra dette tema i den samlede standpunktskarakter? Hvad er det eleven 
bliver bedømt på? 

Pejlemærker 
Har I mod på at lave beskrivelserne vedr. pejlemærker er det fint ellers spring det over. 

Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning 

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret 

(Vi vil kontinuerligt udvikle lærernes fagfaglige og pædagogiske kompetencer) 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen 

Krydres med 
F.eks. gæstelærere, virksomhedsbesøg, besøg af elever fra hovedforløb, missioner eleverne skal på m.m. 
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Udvendigt tagarbejde, Principper 
 

Fag nr.: 10974 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 52,5 lektioner 

1 htø – 12 Lektioner 

2 htø – 11,5 lektioner 

3 htø – 25 lektioner 

5 htø – 4 lektioner 

UVM mål: 

1 Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere undertagsløsninger herunder undertagsløsninger ved 
kel, grat, plankekel og kviste 

2 Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge og konstruere korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, 
herunder tagfod med skalke 

3 Eleven kan selvstændigt planlægge og vejlede om konstruktion af skotrender, herunder skotrende ved 
kvist med flunke  

4 Eleven kan planlægge montering tagvinduer og rytterlys  

5 Eleven kan planlægge og redgøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag  

6 Eleven kan planlægge tagafslutninger med galvbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder  

7 Eleven kan selvstændigt udregne lægtegang til en given tagbeklædning. 

8 Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger under 
hensyntagen til ventilation, tætheds- og brandkrav. 

9 Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer til udvendigt tagarbejde  

10 Eleven kan foretage opmåling af materialer til udvendigt tagarbejde  

11 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
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Indhold 
Elevrettet beskrivelse. Hvad er indholdet, hvordan og hvor skal vi arbejde?  

Kort præsentation af fagets indhold.  

GF1: Husk at beskrive hvordan evt. grundfag er integreret. Der er jo typisk taget nogle timer fra 
grundfagene. 

Evaluering 
Hvilken formativ/løbende evaluering/feedback vil der være? 

Hvilke krav stiller I til indhold i portfolio, rapporter, opgaver og tests i dette fag?  

Hvilke bedømmelseskriterier indgår fra dette tema i den samlede standpunktskarakter? Hvad er det eleven 
bliver bedømt på? 

Pejlemærker 
Har I mod på at lave beskrivelserne vedr. pejlemærker er det fint ellers spring det over. 

Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning 

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret 

(Vi vil kontinuerligt udvikle lærernes fagfaglige og pædagogiske kompetencer) 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen 

Krydres med 
F.eks. gæstelærere, virksomhedsbesøg, besøg af elever fra hovedforløb, missioner eleverne skal på m.m. 
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Udvendigt tagarbejde, Udførsel 
 

Fag nr.: 10976 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 70 lektioner 

1 htø – 12 Lektioner 

2 htø – 12 lektioner 

3 htø – 41 lektioner 

5 htø – 5 lektioner 

UVM mål: 

1 Eleven kan selvstændigt udføre undertagsløsninger, herunder undertagsløsninger ved kel, grat, plankekel 
og kviste.  

2 Eleven kan selvstændigt udføre korrekt opbygning tagfod og øvrige afslutninger, herunder tagfod med 
skalke, under hensyntagen til ventilation og brandkrav. 

3 Eleven kan montere tagvinduer og rytterlys samt udføre tilhørende inddækning til en given tagbelægning  

4 Eleven kan selvstændigt konstruere og opbygge skotrender, herunder skotrende ved kvist med flunke 

5 Eleven kan selvstændigt lægte et tag til en given tagbeklædning 

6 Eleven kan udføre tagafslutninger med galvbeklædninger, vindskeder, lister og udhængsbrædder 

7 Eleven kan udføre korrekt opbygning af undertag, tagfod, skotrende og øvrige afslutninger under 
hensyntagen til ventilation, tætheds- og brandkrav. 

8 Eleven kan planlægge og udføre arbejdet fra en ergonomisk og arbejdsmiljømæssig forsvarlig 
arbejdstilrettelæggelse, herunder brug af relevante tekniske hjælpemidler og under hensyntagen til egen 
og andres sikkerhed. 

9 Eleven kan udføre kvalitetskontrol og dokumentation af udvendigt tagarbejde 

10 Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til udvendigt 
tagarbejde 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
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Indhold 
Elevrettet beskrivelse. Hvad er indholdet, hvordan og hvor skal vi arbejde?  

Kort præsentation af fagets indhold.  

GF1: Husk at beskrive hvordan evt. grundfag er integreret. Der er jo typisk taget nogle timer fra 
grundfagene. 

Evaluering 
Hvilken formativ/løbende evaluering/feedback vil der være? 

Hvilke krav stiller I til indhold i portfolio, rapporter, opgaver og tests i dette fag?  

Hvilke bedømmelseskriterier indgår fra dette tema i den samlede standpunktskarakter? Hvad er det eleven 
bliver bedømt på? 

Pejlemærker 
Har I mod på at lave beskrivelserne vedr. pejlemærker er det fint ellers spring det over. 

Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning 

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret 

(Vi vil kontinuerligt udvikle lærernes fagfaglige og pædagogiske kompetencer) 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen 

Krydres med 
F.eks. gæstelærere, virksomhedsbesøg, besøg af elever fra hovedforløb, missioner eleverne skal på m.m. 
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Byggeri og energiforståelse  
 

Fag nr.: 16488 

Niveau: Rutineret 

Varighed: 35 lektioner 

1 htø – 7 lektioner 

2 htø – 17 lektioner 

3 htø – 11 lektioner 

UVM mål: 
1 Eleven har kendskab til de klimapolitiske mål, og hvilken betydning de har for byggeriet nu og fremover  

2 Eleven har kendskab til, hvad der forstås ved bæredygtigt byggeri   

3 Eleven har kendskab til varmetabsberegning og isolans 

4 Eleven har forståelse for, hvilken betydning en konstruktions opbygning har for dugpunktet 

5 Eleven kan foretage beregning af dugpunkt ved hjælp af en relevant dugpunktsberegner 

6 Eleven har forståelse for hvilken betydning korrekt udført konstruktionsopbygning, med særlig fokus på 
knudepunkter, har for bygningers energiforbrug 

7 Eleven kan udføre energirigtige konstruktioner i samarbejde med andre faggrupper 

8 Eleven kan anvende digitale værktøjer til brug for eget arbejde med energirigtige konstruktioner 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
0-2 Gennemgang af energi problemstillingen ift. en kvist og flunke 

konstruktion  
 Teori  

3-7 Den viden som eleverne får omkring flunke opbygning 
beregnes i energi design ift. projektforløbet  

 Teori og 
praktik  

8-11 Her vil der være særlig fokus på dugpunktets placering ift. 
sammenbygning mellem 2 konstruktioner, her er der tale om 
flunke og tagkonstruktionen  

 Teori og 
praktik  

    
    
    
    

Indhold 
Elevrettet beskrivelse. Hvad er indholdet, hvordan og hvor skal vi arbejde?  

Kort præsentation af fagets indhold.  
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GF1: Husk at beskrive hvordan evt. grundfag er integreret. Der er jo typisk taget nogle timer fra 
grundfagene. 

Evaluering 
Hvilken formativ/løbende evaluering/feedback vil der være? 

Hvilke krav stiller I til indhold i portfolio, rapporter, opgaver og tests i dette fag?  

Hvilke bedømmelseskriterier indgår fra dette tema i den samlede standpunktskarakter? Hvad er det eleven 
bliver bedømt på? 

Pejlemærker 
Har I mod på at lave beskrivelserne vedr. pejlemærker er det fint ellers spring det over. 

Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning 

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret 

(Vi vil kontinuerligt udvikle lærernes fagfaglige og pædagogiske kompetencer) 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen 

Krydres med 
F.eks. gæstelærere, virksomhedsbesøg, besøg af elever fra hovedforløb, missioner eleverne skal på m.m. 

 

 

 


