
































   

  Side 1 af 12 

Gulvkonstruktion og trægulve 
 

Fag nr.: 10977 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 52,5 

4 htø – 41 lektioner 

5 htø – 11,5 lektioner 

UVM mål: 
1 Eleven kan selvstændigt tegne, planlægge, konstruere, vejlede om, og udføre almindeligt forekommende 
gulvkonstruktioner, herunder strøgulve med opklodsning 

2 Eleven kan foretage korrekt opbygning af gulvkonstruktioner, under hensyntagen til energirigtige 
løsninger, isolering, ventilation og tæthedskrav 

3 Eleven kan vejlede om og udføre gulve med plader, samt brædder med løs udlægning 

4 Eleven kan lave afsluttende listearbejde til gulvarbejdet  

5 Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med 
gulvkonstruktion og trægulve  

6 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr til arbejde med gulvkonstruktioner og gulve 

7 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 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
    
    
    
    
    
    
    

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

Kort præsentation af fagets indhold.  



   

  Side 2 af 12 

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. 

  



   

  Side 3 af 12 

Montage af døre og vinduer 
 

Fag nr.: 10964 

Niveau: Rutineret 

Varighed: 18 lektioner 

UVM mål: 
1 Eleven kan vejlede om og montere vinduer og døre, under hensyntagen til energi rigtige løsninger, 
isolering, ventilation og tæthedskrav  

2 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med døre og vinduer   

3 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr i forbindelse med montering af døre og vinduer, listearbejde og fugning 

Lektionsplan 
Lektion Emne Lærer Lokale 
1-4 Isætning af vindue med indstillingsmuligheder. (F.eks. 

firmabesøg fra lokal vindues producent) 
  

5-6 Montageløsninger, Fuge, og listearbejde   
7 Div. Hjælpeværktøjer såsom løfte- og transport grej   
8-11 Detaljetegninger og kvalitetskontrol   
12-17 Montage af egen vindue i vægprojekt.   
    
    

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

Du skal lære at isætte døre og vinduer.  Afprøve de forskellige indstillingsmuligheder på et givent produkt.  

I skal tegne og planlægge gode fuge- og indfatningsløsninger, herunder tæthedskrav med vind og 
dampspærre. I det hele taget selve sammenbygningen med de omkring liggende bygningskomponenter. 

I praktik kommer du til at skulle isætte et mindre vindue i dit væg projektet.  

I skal kunne kontrollere kvaliteten af arbejdet og kunne vælge samt anvende relevant sikkerhedsudstyr og 
isætningsværktøjer. 

Evaluering 
Du vil i høj grad blive bedømt på anvendeligheden af og finishen på dine produkter, men også din 
selvstændighed, evnen til samarbejde, og vilje til at være innovativ, tages i betragtning. I praktikken 
arbejdes der også ud fagets gældende målbare tolerancer, og hvordan kunden, ”Fru Jensen”, vil opleve dit 
produkt.  



   

  Side 4 af 12 

Faget afsluttes på dit 1. hovedforløb. 

Der vil desuden blive evalueret på følgende arbejder/produkter: 

Jeres isætning af vindue i ydervægsdelen med fuge og montageløsninger.  

3 stk. detaljetegninger udført i autocad i mål 1:2 eller mål 1:5. 

 Lodretsnit i bundkarm - Lodret snit i topkarm - Vandret snit i sidekarm 

Kvalitetssikring af isætning af vindue. 

Spørgsmålsark i sikkerudstyr og hjælpemidler 

 

Pejlemærker 
Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne. Herunder bevægelse. 

Vi vil i undervisningen komme ind på tunge løft og ergonomi.  

Herunder hvordan man passer på sig selv i arbejdet med døre og vinduer.  

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning  

Ved normal holdstørrelse vil vi invitere vinduesfirmaer ind til demonstration af deres vindues- og dør 
produkter. Her vil erfaren montør vise de forskellige indstillingsmuligheder.  

Og der vil være mulighed for at se deres brede produkt udvalg.  

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

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret  

Du vil undersøge, vælge samt tegne dine montageløsninger før afprøvning af dem i værkstedet. 

(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. 

Besøg af vindues- og dør produktions virksomhed. 

  



   

  Side 5 af 12 

Trappearbejde 
 

Fag nr.: 10979 

Niveau:  Rutineret 

Varighed: 17,5 lektioner 

UVM mål: 
1 Eleven kan afsætte et trappehul i en etageadskillelse 

2 Eleven kender principperne for konstruktion af en mindre ligeløbstrappe 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
    
    
    
    
    
    
    

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 



   

  Side 6 af 12 

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. 

  



   

  Side 7 af 12 

Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 
 

Fag nr.: 10978 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 52,5 lektioner 

4 htø – 41 lektioner 

5 htø – 11,5 lektioner 

 

UVM mål: 
1 Eleven kan selvstændigt planlægge, konstruere, vejlede om, tegne og udføre gulvopbygning i et vådrum  

2 Eleven kan udføre pladegulve med fald mod afløb i et vådrum  

3 Eleven kan opbygge og beklæde vægge som underlag for vinyl og fliser i et vådrum  

4 Eleven kan planlægge og gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med 
vådrumsopbygning  

5 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr til arbejde med vådrumsopbygninger 

6 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. 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
    
    
    
    
    
    
    

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. 



   

  Side 8 af 12 

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. 

  



   

  Side 9 af 12 

Ydervægskonstruktion, Principper 
 

Fag nr.: 10980 

Niveau:  Avanceret 

Varighed: 35 lektioner 

4 htø – 29 lektioner 

5 htø – 6 lektioner 

UVM mål: 

1 Eleven kan selvstændigt planlægge, konstruere og tegne ydervægskonstruktioner af træ eller stål  

2 Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere beklædning af ydervægge med brædder og 
pladematerialer, herunder afslutninger ved hjørner, tag, terræn, dør, vinduer og gennembrydninger 

3 Eleven kan selvstændigt planlægge og konstruere indvendig beklædning af ydervægge og afsluttende 
listearbejde  

4 Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af ydervægskonstruktioner inklusiv udvendig og indvendig 
beklædning, under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, ventilation og tæthedskrav 

5 Eleven kan redegøre for metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af 
godkendt udstyr til BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder ved hjælp af 
bygningstermografering 

6 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med ydervægskonstruktion og 
beklædninger 

7 Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer i forbindelse med arbejdet med 
ydervægskonstruktioner 

8 Eleven kan foretage opmåling af materialer til en given vægkonstruktion 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
    
    
    
    
    
    
    



   

  Side 10 af 12 

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. 

  



   

  Side 11 af 12 

Ydervægskonstruktion, Udførsel 
 

Fag nr.: 10981 

Niveau:  Avanceret 

Varighed: 35 lektioner 

4 htø – 29 lektioner 

5 htø – 6 lektioner 

UVM mål: 

1 Eleven kan selvstændigt udføre ydervægskonstruktioner af træ eller stål 

2 Eleven kan selvstændigt udføre beklædning af ydervægge med brædder og pladematerialer, herunder 
afslutninger ved hjørner, tag, terræn, dør, vinduer og gennembrydninger 

3 Eleven kan selvstændigt udføre indvendig beklædning af ydervægge og afsluttende listearbejde 
 

4 Eleven kan redegøre for korrekt opbygning af ydervægskonstruktioner inklusiv udvendig og indvendig 
beklædning, under hensyntagen til energirigtige løsninger, isolering, ventilation og tæthedskrav 

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 arbejde med ydervægskonstruktion og 
beklædninger  

7 Eleven kan vælge relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og sikkerhedsudstyr til arbejde med 

Undervisning/lektionsplan (evt. slet og indsæt egen) 
Lektion Emne Lærer Lokale 
    
    
    
    
    
    
    

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

Kort præsentation af fagets indhold.  



   

  Side 12 af 12 

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. 

 


