
   

  Side 1 af 7 

Repetition 
 

Varighed: 35 lektioner 

UVM mål: 
Konstruktionstegning: 
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 jvnf. det digitale byggeri. 
4 Eleven kan anvende frihåndstegning og skitser til problemløsning af detaljer. 
 
Tagkonstruktion, Principper 
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 
 
Tagkonstruktion, Udførsel 
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 
Udvendigt tagarbejde, Principper 
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, 
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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 redegøre for korrekt gennembrydning og reparation af undertag. 
6 Eleven kan planlægge tagafslutninger med gavlbeklædninger, 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. 
 
Udvendigt tagarbejde, Udførsel 
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 gavlbeklædninger, 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 
 
Råd og Svamp 
1 Eleven kan genkende råd- og svampe- og insektskader  
2 Eleven kan udtage prøver til teknisk undersøgelse  
3 Eleven kan udbedre skader i.h.t. en teknisk rapport 
4 Eleven kan vurdere og anvende kemisk og konstruktiv træbeskyttelse  
5 Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med råd og svampeskader 
6 Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og 
sikkerhedsudstyr til arbejde med råd, svampe og insektangreb 
Gulvkonstruktion og trægulv 
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 
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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 
 
Vådrumsopbygning m. lette skillevægge 
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. 
 
Ydervægskonstruktion, Principper 
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 
Ydervægskonstruktion, Udførsel 
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 
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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 

Lektionsplan 
Lektion Emne Lærer Lokale 

1 - 7 Grattegning   

8 - 14 Keltegning   

15 - 21 Rytterkvist med halvvalm tegning   

22 - 24 Undervisning i Tagfod   

25 - 28  Tegning af tagfod   

29 - 31 Undervisning i udv. bræddebeklædning   

32 - 35  Opgave i brædde inddeling   

Indhold 
Du skal arbejde med repetition af grat, kel, plankekel, tagfod og udv. Beklædning. 

Repetitionen foregår ved at lave tegninger af grat, kel og plankekel. De vigtigste emner vedr. tagfod og 
beklædning repeteres som tavle undervisning. Du skal også udfører en tegning af tagfod og lave en 
beregning af udv. Brædde inddeling.  

Evaluering 
Du vil få løbende evaluering af dine tegninger og opgaver, og evt. fejl rettes til.  

Pejlemærker 
Vi vil styrke dannelsesaspektet på erhvervsuddannelserne ved at træne eleven i selvstændigt arbejde og 
det at samarbejde i større og mindre grupper. Eleven lærer at kunne fremlægge et stykke arbejde eller 
præsentere et projekt for andre. 

Vi vil skabe motiverende, innovativ og inddragende undervisning ved at inddrage elevens erfaringer med fx 
kel- og skotrendekonstruktion samt kvalitetssikring fra praktikken, samt lære eleverne at bruge tidssvarene 
(digitale) og praksisnære redskaber, metoder og værktøjer. 

Vi vil skabe trivsel blandt vores elever og lærere og have fokus på de gode relationer ved at styre 
klassediskussionerne efter spilleregler, hvor der fokuseres på bolden og ikke manden, samt ved at vægte 
den formative evaluering med en anerkendende og åben tilgang til elevens arbejde med de forskellige 
emner. Elevens gode relationer til klassekammeraterne understøttes gennem gruppearbejde i mindre og 
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større grupper, hvor underviseren aktivt medvirker til at gruppedeltagerne både arbejder effektivt sammen 
og trives på samme tid. 

Undervisningen er praksisnær og helhedsorienteret ved at relatere undervisningen til det tømrerarbejde 
eleven har prøvet i praksis, og ved at anvende de vejledninger og digitale værktøjer som anvendes i praksis. 

Differentiering og evaluering er en grundlæggende præmis i undervisningen, og eleven får løbende 
tilbagemeldinger og vejledning med udgangspunkt sit arbejde og sin arbejdsproces, så vedkommende kan 
udnytte netop sine personlige potentialer bedst muligt. Der vil blive givet karakterer for elevens 
selvstændige arbejder, fx med tegning og rapportskrivning, og for præstationen i den afsluttende 
prøveeksamen til senere brug i det endelige skolebevis for hovedforløbet.  

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

Fag nr.: 10983 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 70 lektioner 

UVM mål: 
1 Eleven kan selvstændigt tegne, dokumentere og planlægge sammensatte konstruktionsopgaver. 

2 Eleven kan vejlede om valg af løsninger og materialer ud fra kendskab til stilart, brand, lyd, energi, 
bæredygtighed, pris, tidsplan og vedligeholdelse efter relevante materiale-, sikkerheds-, arbejds- og 
brugsanvisninger samt love og regler. 

3 Eleven kan planlægge kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med sammensatte konstruktioner 

Lektionsplan 
Lektion Emne Lærer Lokale 

1 Trækning af Case   

2-36 Vejledning   

37 Aflevering af materialeberegning    

38 - 70 Vejledning   

Indhold 
Eleven tækker en case med en faglig problemstilling. Casen er udarbejdet i samarbejde mellem skolen og 
det faglige udvalg. 

Underviseren er vejleder som eleven kan spørge om vejledning.  

Evaluering 
Evaluering tager udgangspunkt i casen. 

Der henvises til pkt. 2.7 Bedømmelsesplan. 

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 
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Praktisk prøve 
 

Fag nr.: 10196 

Niveau: Avanceret 

Varighed: 35 lektioner 

UVM mål: 
1 Eleven kan udføre et praktisk produkt, der viser fagets teknikker, ud fra en given faglig problemstilling 

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

1-35 Eleven udfører det praktiske produkt, efter egne tegninger   

    

    

    

    

    

    

Indhold 
Eleven skal udføre et praktisk produkt, efter egne tegninger.  

Tegningerne kommer fra casen som eleven har udført.  

Evaluering 
Der henvises til pkt. 2.7 Bedømmelsesplan. 

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 

 


