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Generelt for skolen 

1.1 Praktiske oplysninger  
 

Herningsholm Erhvervsskole 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 
 
Tlf.: 72 13 45 00 Fax.: 72 13 49 98 
E-mail.:  mail@herningsholm.dk 
Hjemmeside  www.herningsholm.dk 
 

Direktør: Allan Kortnum 

 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Gennem erhvervsfaglig uddannelse og dannelse giver vi vores elever mulighed for at blive så fagligt og 
uddannelsesmæssigt kompetente som overhovedet muligt. Det fulde pædagogiske og didaktiske grundlag 
kan læses på hjemmesiden. 

Vi bygger broer 
Tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Helhedsorientering. Overblik og sammenhæng i 
uddannelsen. Samarbejde med folkeskolerne. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. 
Videreuddannelse. Internationalt samarbejde. Tværfaglighed. Portfolio. Logbog. 

Vi støber fundamenter 
Kontaktlærerordning. Vejledning. Dannelse i en erhvervsmæssig kontekst. Medansvar. Engagerede 
undervisere. Faglig stolthed og identitet. Høj faglighed. 

Vi handler 
Tidssvarende tilgange til læring. It som didaktisk redskab. At have mod til at ville. Klare og synlige mål. 
Tydelig feedback. Høj faglighed. Talentudvikling. Evalueringskultur. 

Vi skaber energi 
Udvikling. Motivation. Ambitioner. Erhvervsfagligt læringsmiljø. Motion og bevægelse. Lærelyst. 

Vi kender kunderne 
Differentiering. Udgangspunkt i den enkelte elev. Eleven i centrum. Respektfuldhed. Inkluderende 
læringsmiljø. Motivere eleverne til at blive så dygtige, som de kan. Efterspørgslen i erhvervslivet 

 

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende 
bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen. 
Skolebedømmelsen skal medvirke til at: 
 
  

mailto:mail@herningsholm.dk
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• Klarlægge elevens viden om eget niveau. 
• Udpege områder, som kræver forstærket indsats. 
• Informere praktiksted og skolesystem. 
• Inspirere eleven til yderligere læring. 

 

Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel 
opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering 
af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen.  
  
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: 
 

• Den løbende evaluering. 
• Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 
• Eksamen. 

 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering.  
  
1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 
 

• Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. 
• Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse 

med job og beskæftigelse i foreningsliv. 
• Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra 

medier og litteratur. 
  
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  
Dette sker gennem praktisk opgaveløsning og/eller samtale med kontaktlærer og vejleder 
  
2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller 
for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om sprogkundskaberne er 
gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven. 
Dette sker ved samtale/interview evt. FVU-test. 
  
3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af 
øvrige støttemuligheder. 
 
Dette kan ske ved hjælp af Unge Pas Test for unge under 21 år samt/eller samtale med 
vejleder/kontaktlærer. 
  
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at 
kunne gennemføre uddannelsen. 
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1.5 Generelle eksamensregler  
Skolens karakter- og eksamensregler. 

 

1.6 Overgangsordninger  
I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en uddannelse, vil der 
blive taget stilling om eleven vil kunne nå de for uddannelsen opstillede krav. Dette gøres i samråd med 
elev og praktiksted.  

  

http://www.herningsholm.dk/erhvervsuddannelser/studiehaandbogen/eksamen-og-karakterer/
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Generelt for smedeuddannelsen 

2.1 Praktiske oplysninger  
Hovedforløb  
Uddannelse: Smedeuddannelsen 

Specialer:  

Klejnsmed  

Rustfri klejnsmed 

 

Pædagogiskansvarlig for uddannelsen 
Uddannelsesleder 
Niels Pank Hansen 
nph@herningsholm.dk 
Mobil: 25 42 45 07 
 

Skolesekretær 
Heidi Lindberg 
hli@herningsholm.dk 
Direkte 72 13 46 05 
 

Undervisere 
Navn Mail Kompetencer 

Bent Sørensen bes@herningholm.dk IWS, §17 

Nikolaj Hviid nih@herningsholm.dk §17 

René Wolff Bengtsson rebe@herningsholm.dk Robotteknologi, Brandslukning, §17, Varmt arbejde 

Søren Eskerod ske@herningsholm.dk Svejseinstruktør, IWS 

Rasmus Jacobsen raja@herningsholm.dk  Svejseinstruktør 

Nebojsa Stokic nest@herningsholm.dk Faglærer 

Michael Hindkjær mhj@herningsholm.dk Værkstedsassistent 

René Bruun rb@herningsholm.dk Svejseinstruktør, IWS, brandslukning, varmt arbejde 

Niels Jørgen Elmtoft nje@herningsholm.dk Svejseinstruktør – vikar 

Bent Hansen beh@herningsholm.dk §17 - vikar 

Villy Kirkegaard vk@herningsholm.dk Svejseinstruktør - vikar 

 
  

mailto:nph@herningsholm.dk
mailto:hli@herningsholm.dk
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Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) smedeuddannelsen 
Titel Navn E-mail Organisation 
Medlem Henrik Nielsen hn@ak-smed.dk Arbejdsgiverne 
Medlem Kaj Brunsgaard (Kontaktperson) kab@globalcastings.com DI – Dansk Industri 
Medlem Claus Clausen ccvi@vebspeed.dk Dansk Metal 
Formand Kai Teglmann Bendixen kab@unimerco.com Dansk Metal 
Medlem Mogens Johansen mj@jai-alu.dk Dansk Metal 
Medlem Søren Steffensen sst@herningsholm.dk Uddannelsesleder industriteknik 
Medlem Niels Pank Hansen nph@herningsholm.dk Uddannelsesleder - Smed 

 
Adgangs- og overgangskrav 
For at kunne starte på uddannelsen, skal men kunne dokumentere at kravene for optagelse er opnået. 
Kravet er efter 7-trinsskalaen karakteren 02 i fagene dansk og matematik. Og det skal være bestået i både 
mundtlig og skriftlig.  

Grundfagseksamen 

På smedeuddannelsen er der følgende overgangskrav der skal bestås inden eleven kan starte på første 
hovedforløb eller starte i skolepraktik (SKP) 

Som udgangspunkt udbydes fagene som nedenfor beskrevet på de to grundforløb. 

 

Dansk Niveau-E GF1 
Engelsk Niveau-E GF1 
Matematik Niveau-E GF2 
Fysik Niveau-F GF2 

mailto:hn@ak-smed.dk
mailto:kab@globalcastings.com
mailto:ccvi@vebspeed.dk
mailto:kab@unimerco.com
mailto:mj@jai-alu.dk
mailto:sst@herningsholm.dk
mailto:nph@herningsholm.dk
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Oversigt over afdelingens bygninger. 

 
(Fra uge 31/2018 er alle smedeafdelingens aktiviteter inkl. AMU-svejs flyttet sammen i bygning 27) 

 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag  
 

Fælles pædagogiske overvejelser for EUD og EUX på Herningsholm Erhvervsskole 
Vi giver vores elever mulighed for at blive kompetente, og vi giver 

vores kompetente elever muligheden for at blive excellente 
 

På Herningsholm Erhvervsskole tilbyder vi erhvervsuddannelser og EUX på en lang række fagområder. Vi 
arbejder målrettet på at uddanne vores elever på en sådan måde, at deres potentiale udfordres under hele 
deres uddannelse. Vi giver den enkelte elev mulighed for at oparbejde en faglig stolthed, som kan udgøre 
en grundsten i det efterfølgende arbejdsliv, og vi stræber efter at ruste vores elever til både beskæftigelse 
og efter- og videreuddannelse i indland såvel som udland. 

Under uddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole skaber vi gode rammer for læring, som har værdi for 
den enkelte elev såvel som for erhvervslivet og det omgivende samfund. I undervisningen på Herningsholm 
Erhvervsskole er det centralt: 

• at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for herigennem 
at være i stand til at støtte såvel som at udfordre læringsprocessen hos den enkelte elev 
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• at fagligheden er omdrejningspunktet, og at den enkelte elev tilegner sig fagfaglige, teoretisk 
faglige såvel som nyfaglige kompetencer, herunder innovative, entreprenørielle og interkulturelle 
kompetencer, som gør den enkelte elev i stand til at bidrage til produkt- og serviceudvikling samt til 
at etablere egen virksomhed 

• at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs personlige kompetencer og ad den vej ruste eleven til 
at bringe sin kreativitet, handlekraft, selvstændighed, åbenhed, omstillingsparathed og 
udviklingsorientering i spil i relation til både job og videre uddannelse 

• at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs generelle kompetencer, så eleven er rustet til at 
opsøge og anvende ny viden og nye teknologier og til at kommunikere og indgå i samarbejder på 
mange niveauer 

På Herningsholm Erhvervsskole forventer vi noget af eleverne, og eleverne kan forvente noget af os. I 
mødet med den enkelte elev er det centralt for os: 

• at eleven oplever et positivt og rummeligt læringsmiljø, hvor der er plads til udvikling, og hvor 
gensidig respekt og tolerance er en selvfølge, både i mødet mellem elev og underviser og imellem 
eleverne 

• at eleven oplever et ambitiøst og struktureret læringsmiljø, hvor eleverne forventer noget af sig 
selv og hinanden 

• at eleven ved, hvad der skal læres, hvordan det kan læres, og hvordan det bliver vurderet 
• at eleven har mulighed for at give feedback til underviserne, ligesom underviserne har mulighed for 

at give feedback til eleven med henblik på at udvikle undervisningen og skabe indblik i og udfordre 
elevens læringsproces 

• at eleven tager initiativ i forhold til og ansvar for egen uddannelse 
  
På Herningsholm Erhvervsskole fastlægges den didaktiske og metodiske tilgang til undervisningen af de 
parter, som varetager og er ansvarlige for undervisningen på de enkelte uddannelser. Den didaktiske og 
metodiske tilgang til undervisningen tager afsæt i det overordnede pædagogiske grundlag, så det sikres, at 
undervisningen afspejler de overordnede pædagogiske principper for Herningsholm Erhvervsskole. 

I tæt samarbejde med erhvervslivet giver vi vores elever muligheden for at opnå en solid faglig viden, 
dokumenterede kvalifikationer og brede kompetencer, som åbner op for et spændende og udfordrende 
arbejdsliv med gode muligheder for etablering af selvstændig virksomhed, videre uddannelse og 
beskæftigelse på et globalt arbejdsmarked. 

 
Undervisningen er opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i kursusforløb og i projektorganiserede 
forløb. Elevernes erfaringer inddrages i relevante undervisnings- og arbejdssituationer hvor praksisnærhed 
prioriteres. Projekterne organiseres inden for indgangens kompetenceområder, og de almene kompetencer 
integreres i projekterne. 

  

Planlægningsprincipper for undervisningen  
Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin 
aktuelle viden ud fra en anerkendende tilgang til den enkelte elev. 

Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel og helhedsorienteret planlægning af 
undervisningen. 
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• Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven 
hjælpes til selv at skabe sin viden, erfaring og kunne ud fra oplevelser med løsning af opgaver og 
problemstillinger. 

• Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i overensstemmelse med den praksis, der 
er gældende for hovedforløbet. 

• Helhedsorienteret indebærer, at de almene kompetencer inddrages i praksisnær 
undervisningssituationer således at eleverne oplever en sammenhæng mellem teori og praksis. 
Dette skal være med til at fremme elevens helhedsforståelse for den virkelighed, som han/hun 
senere skal agere i.  

• De emne-/projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes 
medfører, at eleven kan løse en opgave, der tilgodeser hovedforløbet.  

  

Undervisningsdifferentiering 
Undervisningsdifferentieringen er et bærende princip i uddannelsesplanlægningen og tager udgangspunkt i 
elevens kompetencer. Undervisningen tilrettelægges inden for hovedforløbets rammer, således at 
undervisningen tilpasses elevens forudsætninger. 

Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. Et 
forløb kan f.eks. tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for belysning og 
vurdering af en problemstilling. 

En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, 
hvorefter der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. 

I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, f.eks. 

•         Opgavemængden, -niveau og opgavetypen 
•         Arbejdsmetoder og hjælpemidler 
•         Mængden af hjælp ved opgaveløsningen fra underviseren  

Elevindflydelse 
Underviserne på hovedforløbet søger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den 
enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelsesplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde 
med underviseren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. Ved 
at arbejde målrettet med elevindflydelse på egen uddannelse sikres det at eleven oplever ejerskab for egen 
læring.  

Lærerroller og elevstyring 
Underviseren fungerer typisk i tre forskellige roller: 

• Som underviser, hvor hun/han formidler et veldefineret emne. 
• Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. 
• Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og underviseren giver råd 

og vejledning. 

Der lægges mere vægt på læreprocessen frem for på undervisning i traditionel forstand, hvilket betyder, at 
eleven skal være mere aktiv. 

Alle elever har adgang til deres skema via elevplan gennem hele undervisningen.   
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Elevinvolvering 
Afdelingen involverer eleverne på følgende måde: 

• Ved individuelle valg af konkrete arbejdsopgaver i forhold til niveau og læringsstil. 

• Eleven har mulighed for at vælge forskellige obligatoriske læringsaktiviteter, valgfag, valgfrie 
specialefag samt erhvervsrettet påbygning. 

• Der skabes en dialog mellem elev, praktikvirksomhed og skole ved at kontaktlæreren 
personligt/eller i telefonisk kontakt, kontakter elev og uddannelsessted for, at afklare og uddybe 
skoleforløbets udbytte samt evt. supplerende undervisning og tilvalg af læringsaktiviteter og 
erhvervsfaglig påbygning.   

Bedømmelse 
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og 
opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. 

Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 
• Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. 
• Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. 

 
Der skelnes mellem bedømmelse af færdigheder (opnået i de enkelte fag, bedømmes i fagene) og 
kompetencer (evnen til at bruge færdighederne i en sammenhæng, bedømmes i projekterne).  

 

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  
På hovedforløbet tilrettelægges undervisningen både under hensyn til, at det er unge og voksne der er 
målgruppen.  
 

Unge 
Ud over ovenstående overvejelser omkring det overordnede pædagogiske, didaktiske og metodiske 
overvejelser tages der desuden hensyn til, at de unge skal skabe sig en identitet som elev og senere faglært. 
Derfor er underviserens rolle at være meget synlig, agere som rollemodel og opsøge den enkelte elev 
løbende for at sikre, at der sker den nødvendige fremdrift i elevens indlæring, da eleverne i denne 
aldersgruppe har en tendens til at skjule eventuelle behov for at få uddybet elementer af undervisningen. 
Undervisningen vil desuden udnytte elevernes motivation der bl.a. kan styrkes gennem undervisning hvor 
det undersøgende element indgår og styrker elevens lyst til læring mere end at det er underviseren, der 
sætter gang i fastlagte opgaver. 
Desuden har de unge adgang til en mentor der kan hjælpe med personlige/sociale problemstillinger.  
 

Samlæsning 
Samlæsning kan forekomme, hvor det er hensigtsmæssigt, men det skal i disse situationer gøres ud fra 
hensyn til både de voksnes og unges behov. Vi vil fokusere på at denne samlæsning sker i forhold til 
praktiske emner i værkstederne. I disse situationer vil målet være at gøre de almene kompetencer 
anvendelsesorienterede således at begge grupper af elever oplever sammenhæng mellem almene og 
faglige fag. 
Det er her primært de fagdidaktiske overvejelser, der skal tilpasses elevgruppen af både voksne og unge. 
For at starte på hoveforløbet skal man opfylde de opstillede overgangskrav. 
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Elever der starter på hovedforløbet efter at have gennemført GF2 på skolen gennemgår ikke yderligere 
kompetenceafklaring. 

Elever der starter på hovedforløbet efter at have gennemgået GF2 på en anden skole vil inden for de 
første 14 dage efter uddannelses start blive afklaret i følgende: 

Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, brug af øvrige støttemuligheder og valg af faglig/almen 
valgfag. 

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at 
kunne gennemføre uddannelsen 

Hvis eleven deltaget på en anden uddannelse eller på anden måde erhvervet sig kompetencer 
(skolebeviser, certifikater ol.) vurderes disse ligeledes med henblik på opnåelse af eventuel merit.  

Voksne 
Ved planlægningen af undervisning for voksne skal der tages hensyn til, at de kommer med vidt forskellige 
erfaringer og baggrund. De har også forskellige motivationer til læring. Nogen kommer med manglende lyst 
og engagement og andre er meget motiverede og målrettede, evt. med en uddannelsesaftale. Derfor er det 
vigtigt at underviseren tager udgangspunkt i de forskellige elevers erfaringer og behov samt er klar over de 
følelsesmæssige sider af læreprocessen.  
Desuden har de voksne generelt mere behov for tryghed og de skal have viden om både de kortsigtede og 
langsigtede fag mål 
 inden for uddannelsen. Derfor er det vigtigt at der løbende er orientering om hvad man arbejder med her 
og nu samt over uddannelsen som helhed. Underviseren har desuden en opgave omkring af formidle 
hvordan den enkelte elev klare sig, og hvad de mestre. Ved at kommunikere og skabe tryghed for den 
enkelte vil viljen til at videns dele og hjælpe andre elever vokse og kan udnyttes til at skabe yderligere 
læring. 
Fokus vil for denne gruppe ikke være på at danne sociale relationer der rækker ud over skoledagen, men i 
stedet være på det gode sociale miljø i klassen.  
 

RKV (Realkompetencevurdering) 
Hvis eleven er over 25 år skal der gennemføres en realkompetencevurdering, hvor det afgøres om eleven 
skal indplaceres på et EUV1, EUV2 eller EUV3 forløb. 

Elevens baggrund Vurdering af 
kompetencer Grundforløb Hovedforløb EUV 

forløb 

Minimum 2 års 
relevant 
erhvervserfaring 

½-10 dage Ingen 
Reduceret hovedforløb 
Ingen praktik 

EUV1 

Nogen 
uddannelses- 
og/eller 
erhvervserfaring 

½-10 dage Op til 20 uger 
Reduceret hovedforløb 
Praktik maks. 2 år 

EUV2 
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Ingen uddannelses- 
eller 
erhvervserfaring 

½-10 dage 20 uger 
Fuldt hovedforløb 
Fuld praktik  
(svarende til EUD) 

EUV3 

  

Elevens uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en realkompetencevurdering, der gennemføres i 
forbindelse med optagelse. Denne vurdering består af en generel vurdering og en individuel vurdering. 

Den generelle vurdering bygger på faste kriterier for, hvad der vurderes som to års relevant 
erhvervserfaring i forhold til den pågældende uddannelse. Den bygger også på, hvilken erhvervserfaring og 
forudgående uddannelse der i øvrigt skal godskrives i erhvervsuddannelsen. 

Grundlaget for den generelle vurdering er offentligt tilgængeligt for samtlige uddannelser og fremgår af 
uddannelsesbekendtgørelsen. 

Den individuelle vurdering består af en vurdering af elevens tidligere erhvervede kompetencer. Det kan 
være uddannelse og erhvervserfaring, der ikke fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen og kompetencer, 
der er tilegnet på andre måder. Den individuelle vurdering afgør, om elevens uddannelsesforløb kan 
afkortes yderligere. 
Den løbende vurdering af elevens udvikling sker gennem et tæt samarbede mellem skole og virksomhed. 
Inden skolestart får skolen tilsendt praktikerklaringer for den enkelte lærling, der viser hvad der er arbejdet 
med i praktikforløbet. Hvis der er mangler afsættes der ekstra tid på skoleopholdet så lærlingen får 
indhentet eventuelle ”huller” i uddannelsesplanen. Der er desuden telefonisk kontakt mellem skolen og 
virksomheden både ved skoleopholdets start og slutning, hvor lærlingens kompetencer drøftes. 
 

Bedømmelse af faglige og almene kompetencer  
Den løbende evaluering har form af en vejledning i relation til opfyldelsen af givne mål og delmål i 
læringsforløbene.  

Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver samt gennemfører evalueringssamtaler, 
hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Formålet med denne 
evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt evaluere 
undervisningens metode og indhold.  

Den løbende evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en kontaktlærersamtale. 
Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige niveau i forhold til 
tidspunktet i uddannelsen.  

Ved afslutningen af en læringsaktivitet foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og 
standpunkt.  

Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne i Elevplan. Praktik virksomheden 
vil løbende blive kontaktet hvis der opstår bekymringer omkring faglighed, fravær osv.  

Bedømmelse af personlige kompetencer  

Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen 
mellem elev og lærer.  

Udvalgte personlige kompetencer med særlig erhvervsfaglig relevans indgår som en del af 
bedømmelsesgrundlaget.  
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For begynderniveauet omfatter de personlige kompetencer bl.a.:  

• Lyst til at sætte sig ind uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder.  
• Udvikle ansvarlighed.  
• Selvstændighed.  

 
For rutineniveauet omfatter de personlige kompetencer bl.a.:  

• Evne til selvstændigt at sætte sig ind mere komplicerede problemstillinger.  
• Kommunikation med andre om løsningen af mere komplicerede problemstillinger.  
• Fleksibilitet.  
• Omstillingsevne.  

 
For det avancerede niveau omfatter de personlige kompetencer bl.a.:  

• Evne til selvstændigt at tage ansvar.  

• Udvise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemstillinger.  

• Kvalitetssans.  

• Kreativitet.  
 
For det ekspert niveau omfatter de personlige kompetencer bl.a.:  

• Løse komplekse arbejdsopgaver.  

• Kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst.  

• Deltage i arbejdspladsens innovative processer.  

• Målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, og udføre….  
 
Der vil blive vurderet på fravær hos den enkelte elev og årsagen til dette ved evalueringen – både den 
løbende og den afsluttende. Konsekvensen af for meget fravær kan være, at dele af eller hele forløb skal 
tages om. 

 

Afsluttende bedømmelse 
Når et fag eller projekt afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på en 
senere skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til den del af 
faget, der er gennemført. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og læreren vurderer elevens 
standpunkt i forhold til fagets mål. 

   

Eleven vil i nogle fag blive bedømt ”Bestået”/”Ikke bestået” – og i andre efter 7-trinsskalaen
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2.4 Undervisningen i hovedforløbet 

 

Model 1: Uddannelsens opbygning 
Forløbet for en EUD smed 

 

Smedeuddannelsen er en vekselvirkning mellem praktik og teoretiskundervisning. 

Forløbet for en EUD/EUV smed med mulighed for afhop som ”smed bearbejdning”. Der gennemføres en 
afsluttende prøve ved H2. – Alle SKP-elever skal gennemfører og bestå denne prøve på H2, inden der kan 
forsættes til trin 2.  

 

2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik  
Smedeuddannelsen udbydes med skolepraktik. Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af 
grundforløbet endnu ikke har indgået en uddannelsesaftale med en virksomhed. For at kunne optages til 
skolepraktik skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: 

E = egnet. Eleven anses for fagligt egnet, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis til 
industriteknikeruddannelsen eller hvis eleven på baggrund af anden gennemført uddannelse kan få 
godskrevet grundforløbet. Der vil løbende i uddannelsen blive vurderet på egnethed.  

M = mobil, geografisk. Eleven skal søge og acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFU eller delaftale) 
uanset hvor i landet denne måtte være.  

M = mobil, fagligt. Eleven skal acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFU eller delaftale) inden for en 
uddannelse i Produktion og udvikling, som eleven kan gennemføre uden tab af uddannelsestid.  
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A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik (også under VFU og 
delaftaler) aktivt søge ledige praktikpladser. Desuden skal eleven have en synlig profil på 
www.praktikpladsen.dk senest ved udgangen/afslutningen af grundforløbet. 

Kriterierne skal efterleves i al den tid, som eleven er i skolepraktik. Der afholdes informationsmøde for 
eleverne i løbet af de sidste 2 uger af grundforløbet. Egnede elever, der ønsker optagelse i skolepraktik, 
optages ved afslutningen af grundforløbet med start i den praktiske del af skolepraktikken 1 måned efter 
grundforløbets afslutning. 

Desuden tilbydes skolepraktik til elever, der uforskyldt mister sin uddannelsesaftale, til elever, der har 
afsluttet trin1 på uddannelsen samt til elever, der ikke får forlænget en kort uddannelsesaftale. For disse 
elever gælder også, at de skal opfylde EMMA-kriterierne som nævnt ovenfor. Disse elever kan – så snart de 
er vurderet til at opfylde kravene – umiddelbart påbegynde den praktiske del af skolepraktikken. 

Elever, der påbegynder skolepraktik på uddannelsens trin 1 (Smed bearbejdning) skal færdiggøre trinnet 
(inkl. prøve), men kan derefter – under forudsætning af fortsat opfyldelse af EMMA-kriterierne – fortsætte 
direkte videre på trin 2 (klejnsmed). 

I skolepraktikken arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker gennem arbejde 
med de opgaver, som skolen kan skaffe. Arbejdsopgaverne i skolepraktik aftales og planlægges af 
praktikinstruktøren og eleverne ved et ugentligt ”planlægningsmøde”, hvor den enkelte elevs 
arbejdsopgaver planlægges blandt andet under hensyntagen til indholdet i de praktikforløb, som eleven er 
i, for på denne måde at sikre, at eleven når de samlede praktikmål.  

I det daglige arbejde fungerer skolepraktikinstruktøren som svend i sidemandsoplæring. 
Skolepraktikinstruktøren vurderer løbende, om eleven passer sit arbejde, tilegner sig uddannelsens mål og 
vedvarende søger praktikplads.  

Forud for en skoleperiode evaluerer praktikinstruktøren elevens arbejde og afgiver en praktikerklæring. Klik 
her for at hente en Praktikerklæring fra Metalindustriens Uddannelser. Elevens resultater på 
skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering 
efter delaftaleforløb/VFU i den løbende egnethedsvurdering.  

Der følges løbende op på elevernes søgning af praktikplads, som skal dokumenteres månedligt. Eleven skal 
primært søge praktikplads i sin fritid, men kan få fri til ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. 

 

2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  
I skolepraktik arbejdes der med udgangspunkt i uddannelsens praktikmål. Det sker gennem arbejde med de 
opgaver, som skolen kan skaffe inden for smedebranchen. Opgaverne skaffes til veje i samarbejde med det 
lokale uddannelsesudvalg. På denne måde sikres det, at elever i skolepraktik får en oplæring af samme 
kvalitet, som de ville have fået i virksomheden. 
I daglig praksis fungerer skolepraktikinstruktøren som svend i sidemandsoplæring for skolepraktikeleverne. 
For at styre, at eleven opnår sine praktikmål, anvendes styringsværktøjet ”Fra praktik- og fag mål til faglige 
opgaver”. Hvor eleven og instruktør kan se og notere hvilke praktik kompetencer eleven har opnået i 
praktik perioderne.  
Skolepraktikinstruktøren vurderer løbende, elevens arbejde og om eleven tilegner sig uddannelsens mål og 
vedvarende søger praktikplads. Forud for en skoleperiode evaluerer praktikinstruktøren elevens arbejde og 
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instruktør og lærling repetere hvad der er lært siden lærlingen sidst var på skole. Ud fra dette afgiver 
instruktøren en praktikvejledning. 
Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår 
virksomheders evaluering efter delaftaleforløb i den løbende egnethedsvurdering.  
Eleven skal primært søge praktikplads i sin fritid men kan frigøres til den del af aktiviteten, der nødvendigvis 
skal foregå i arbejdstiden, herunder særligt ansættelsessamtaler og virksomhedsbesøg. 
 

1. Praktikperiode 
På H1 (første hovedforløb) vil vi på begynder niveau primært arbejde med svært gods (≥3mm 
godstykkelse), herunder: 

• 3 svejseprocesser: MAG, elektrode og TIG på begynderniveau (PA og PB). Iht. DS-EN ISO 5817 
niveau C. 

• Uddannelsesspecifikke valgfag (2 uger). Med mulighed for at erhverve svejsecertifikat. 
• Tegningsforståelse: Retvinklet projektion og isometrisk, både manuelt og CAD (Solid Works). 
• Måleteknik og pladeudfoldning. 
• Opmærkning, afkortning og tildannelse på begynderniveau. 
• CNC-styrede maskiner (Kantpresser, plasmaskærer og pladesaks). 
• Projektarbejde i sværd gods (≥3mm godstykkelse), samt dokumentation. 
• Materialelære. 
•  

Det Det skal derfor tilstræbes, at eleven på 1. praktikperiode på begynderniveau arbejder med følgende: 

• Eleven har erfaring med afkortning og tildannelse af lige-, skrå og faconsnit i plade, rør og profiler 
under hensynstagen til gældende standarder og tolerancekrav  

• Eleven har erfaring med manuel og maskinel bearbejdning af tyndplade, herunder brug af valse, 
svingbukker, kantpresser 

• Eleven har erfaring med, at udføre afkortning og tildannelse med håndholdt flammeskærer 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - MAG-svejsning 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - TIG-svejsning 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - Elektrode-svejsning 
• Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle 

bearbejdningsmetoder ud fra udleverede arbejdstegninger 
• Eleven kan aflæse arbejdstegninger og fremstille arbejdstegninger ved hjælp af CAD-værktøjer.  
• (eksempelvis SolidWorks) Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af 

emner i stål og stållegeringer i kombination med andre metaller, under hensynstagen til gældende 
normer og standarder  

• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret pladesaks 
• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret Kantpresser 
• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret 

Laserskærer/plasmaskærer/flammeskærer 
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2. Praktikperiode 
På H2 (andet hovedforløb) vil vi på rutineret niveau primært arbejde med tyndplade, herunder: 

• 3 svejseprocesser: MAG, elektrode og TIG på rutineret niveau (PF). Iht. DS-EN ISO 5817 niveau C. 
• Uddannelsesspecifikke valgfag (2 uger). Med mulighed for at erhverve svejsecertifikat. 
• Tegningsforståelse: Retvinklet projektion og isometrisk, både manuelt og CAD (Solid Works). 
• Måleteknik og pladeudfoldning. 
• Opmærkning, afkortning og tildannelse på rutineret niveau. 
• CNC-styrede maskiner (Laserskærer, kantpresser og pladesaks). 
• Projektarbejde i tyndplade (<3mm godstykkelse), samt dokumentation. 
• Materialelære. 

 
Det Det skal derfor tilstræbes, at eleven på 2. praktikperiode på rutineret niveau arbejder med følgende: 

• Eleven har erfaring med afkortning og tildannelse af lige-, skrå og faconsnit i plade, rør og profiler 
under hensynstagen til gældende standarder og tolerancekrav  

• Eleven har erfaring med manuel og maskinel bearbejdning af tyndplade, herunder brug af valse, 
svingbukker, kantpresser 

• Eleven har erfaring med, at udføre afkortning og tildannelse med håndholdt flammeskærer 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - MAG-svejsning 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - TIG-svejsning 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - Elektrode-svejsning 
• Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle 

bearbejdningsmetoder ud fra udleverede arbejdstegninger 
• Eleven kan aflæse arbejdstegninger og fremstille arbejdstegninger ved hjælp af CAD-værktøjer.  
• (eksempelvis SolidWorks) 
• Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og 

stållegeringer i kombination med andre metaller, under hensynstagen til gældende normer og 
standarder  

• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret pladesaks 
• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret Kantpresser 
• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret 

Laserskærer/plasmaskærer/flammeskærer 
 

3. Praktikperiode 
På H3 (tredje hovedforløb) vil vi på avanceret niveau primært arbejde med rør og profiler, herunder: 

• 3 svejseprocesser: MAG, elektrode og TIG på avanceret niveau (PC og PE). Iht. DS-EN ISO 5817 
niveau C. 

• Uddannelsesspecifikke valgfag (3 uger). Med fokus på forberedelse til svendeprøven. 
• Tegningsforståelse: Retvinklet projektion og isometrisk, både manuelt og CAD (Solid Works). 
• Måleteknik og pladeudfoldning. 
• Grundlæggende hydraulik og Pneumatik 
• Opmærkning, afkortning og tildannelse på avanceret niveau. Herunder bl.a. beregninger på 

bukkeradius rør varmebuk/kold buk mm. 
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• CNC-styrede maskiner (Laserskærer, kantpresser og pladesaks). 
• Planlægning af komplekse fremstillingsopgaver i rør og profiler, samt dokumentation. Med fokus på 

forberedelse til svendeprøven. 
• Materialelære. 

Det Det skal derfor tilstræbes, at eleven på 3. praktikperiode på avanceret niveau arbejder med 
følgende: 

• Eleven har erfaring med afkortning og tildannelse af lige-, skrå og faconsnit i plade, rør og profiler 
under hensynstagen til gældende standarder og tolerancekrav  

• Eleven har erfaring med manuel og maskinel bearbejdning af tyndplade, herunder brug af valse, 
svingbukker, kantpresser 

• Eleven har erfaring med, at udføre afkortning og tildannelse med håndholdt flammeskærer 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - MAG-svejsning 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - TIG-svejsning 
• Eleven kan udføre sammenføjningsmetoder i et fremstillingsforløb i henhold til gældende 

standarder - Elektrode-svejsning 
• Eleven kan planlægge og udføre enkle fremstillingsopgaver, ved hjælp af manuelle og maskinelle 

bearbejdningsmetoder ud fra udleverede arbejdstegninger 
• Eleven kan udvælge egnet materialetype og dimension til fremstilling af emner i stål og 

stållegeringer i kombination med andre metaller, under hensynstagen til gældende normer og 
standarder  

• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret pladesaks 
• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret Kantpresser 
• Eleven har opnået erfaring i programmering og betjening af CNC-styret 

Laserskærer/plasmaskærer/flammeskærer 
• Eleven kan aflæse arbejdstegninger og fremstille arbejdstegninger ved hjælp af CAD-værktøjer.  

(eksempelvis SolidWorks) 
 

2.7 Bedømmelsesplan  
Der er under pkt. 3 beskrevet hvorledes der undervises i de enkelt fag på de enkelte skoleforløb, og 
herunder også hvordan de enkelte fag evalueres og bedømmes. Det er også beskrevet hvorledes 
bedømmelsen er sket og hvordan teori, praktik og projekt vægtes. 

Alle elever evalueres løbende på de forskellige skoleforløb. Dette gøres for hele tiden at give eleven den 
feedback og feedforward der går at han/hun når det højeste mulige niveau for den enkelte. 

Til sidst på alle skoleforløb laves en enkeltvis evaluering af eleven og de fag der har været undervist i på 
netop det pågældende forløb. Her fremlægges også de karaktere der er opnået. Dette underbygges af 
mundtlig tilbagemelding. 

 

2.8 Eksamensregler 
På smedeuddannelsen afholdes den praktiske svendeprøve i den sidste skoleperiode. Det faglige udvalg har 
i samarbejde med skolen besluttet, at svendeprøven i praksis foregår på skolen. Det samlede forløb varer 1 
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uge. For at begynde på svendeprøven skal eleven have opnået skolebevis med bestået karakter i 
områdefag, de obligatoriske samt de valgfrie specialefag eleven måtte have valgt til sin uddannelse 
Svedeprøven 
 

 Uge 1. af svendeprøve 
 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

1. lektion 

IT - 
REPETITION 

Projekt valg 
dokumentation 

Projekt 
godkendelse 
Bilag 1. 
udfyldes 
Dokumentation 

dokumentation 

dokumentation 

2. lektion 

3. lektion 

4. lektion 

5. lektion 

6. lektion  

7. lektion  

8. lektion  

 

Uge 2. af svendeprøve 
 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

1. lektion 

dokumentation dokumentation dokumentation 
Dokumentation 
Materiale-
bestilling 

Dokumentation 

2. lektion 

3. lektion 

4. lektion 

5. lektion 

6. lektion  

7. lektion  

8. lektion  

 

Uge 3. af svendeprøve 
 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

1. lektion 

dokumentation 
Aflevering af 
teknisk 
dokumentation 

Reptition i 
værksted 

Reptition i 
værksted 

Projekt 

Projekt 

2. lektion 

3. lektion 

4. lektion 

5. lektion 

Projekt 
6. lektion  

7. lektion  

8. lektion  
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Uge 4. af svendeprøve 
 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

1. lektion 

Projekt Projekt Projekt Projekt 

Projekt 

2. lektion 

3. lektion 

4. lektion 

5. lektion 

6. lektion  

7. lektion  

8. lektion  

 

Uge 5. af svendeprøve 
 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 

1. lektion 

Projekt Projekt 

Konklusion 
Skuening/ 
bedømmelse Bedømmelse 

Oprydning 

Afslutning 

2. lektion 

3. lektion 

4. lektion 

5. lektion 

6. lektion 
Skuening/ 
bedømmelse 

 

7. lektion  

8. lektion  

  
Den praktiske prøve finder sted umiddelbart i sidste skoleperiode.  
Skuemestre (censorer), som er udpeget af det faglige udvalg foretager bedømmelsen af elevens 
svendeprøve.  
Skolen udsteder skolebevis. Det faglige udvalg udsteder svendebrevet, som sendes til praktikvirksomheden. 
Virksomheden udlevere svendebrevet til lærlingen. 
 

2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Afsnit 2.9 henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 5, hvoraf det fremgår, at skolen 
skal foretage ”Beskrivelse af tilrettelæggelsen af skolens samarbejde med det faglige udvalg, 
praktikvirksomheden og eleven om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser”. Her beskriver skolen, 
afhængigt at prøveformen, hvordan parterne samarbejder om prøvens praktiske gennemførelse, samt 
aftaler om udstedelse af bevis. Afsnit 2.8 kan ligeledes indeholde en beskrivelse af det skolens samarbejde 
med det lokale uddannelsesudvalg og de konkrete praktikvirksomheder herunder anvendelsen af 
praktikerklæringer, samt om at følge behovet for fornyelse af de lokale undervisningsplaner. 
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2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 
Navn Mail Kompetencer 

Bent Sørensen bes@herningholm.dk IWS, §17 

Nikolaj Hviid nih@herningsholm.dk §17 

René Wolff Bengtsson rebe@herningsholm.dk Robotteknologi, Brandslukning, §17, Varmt arbejde 

Søren Eskerod ske@herningsholm.dk Svejseinstruktør, IWS 

Rasmus Jacobsen raja@herningsholm.dk  Svejseinstruktør 

Nebojsa Stokic nest@herningsholm.dk Faglærer 

Michael Hindkjær mhj@herningsholm.dk Værkstedsassistent 

René Bruun rb@herningsholm.dk Svejseinstruktør, IWS, brandslukning, varmt arbejde 

Niels Jørgen Elmtoft nje@herningsholm.dk Svejseinstruktør – vikar 

Bent Hansen beh@herningsholm.dk §17 - vikar 

Villy Kirkegaard vk@herningsholm.dk Svejseinstruktør - vikar 

 

  



 

Lokal uddannelsesplan – Smedeuddannelsen 
  23 

 

Niveau, Læringsaktiviteter 

3.0 Læringsaktiviteter  
Ordinær EUD 

Klejnsmed Version 10 uger U-fag Niveau  Bedømmelsesform 

          

1. Skoleperiode:     

Smedeteknik 1  7 10627 B S 
Erhvervsrettet påbygning tegn. 
forståelse & dokumentation)  1 7125 E B/IB 

Valgfag Pos pr. 135 1    

Erhvervsrettet påbygning 
Svejsning/certifikat    1 

40092 
40112 E B/IB 

      

2. Skoleperiode:     

Smedeteknik 2  7 10628 R S 

Valgfri specialefag (svejs/certifikat  1  E B/IB 
Erhvervsrettet påbygning tegn. 
forståelse& dokumentation  1 7125  B/IB 

Erhvervsrettet påbygning CNC- styret 
maskiner   1    

      

Smed & bearbejdning prøve  2  R E 
      

      

3. Skoleperiode:     

Smedeteknik 3   7 10629 A S 
Valgfri specialefag svejs/certifikat - 
Tysk 1  E B/IB 

Erhvervsrettet påbygning 
Robot/fixtyre  2    

      

4. Skoleperiode     

Smedeteknik 4  (svendeprøve)  5 10631 E E 
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Rustfri klejnsmed   
 Rustfri Klejnsmed Version 10 uger U-fag Niveau  Bedømmelsesform 

     

3. Skoleperiode:     

Smedeteknik 3 4      

Valgfri svejs/certifikat  1    E B/B  
Maskinel bearbejdning 1     

Procesteknik  1,5       
Hygiejnisk design/konstruktion   0,5       
Overfladebehandling  1       
Efterbearbejdning  1       

     

4. Skoleperiode         

Smedeteknik 4  (svendeprøve)  5 10631 E E 

  

EUX 
Klejnsmed Version 10 uger U-fag Niveau  Bedømmelsesform 

         

1. Skoleperiode:       

Smedeteknik 1 7 10627 B S 

Erhvervsrettet påbygning tegn. 
forståelse & dokumentation) 1 7125 E B/IB 

Valgfag Pos pr. 135 1     

Erhvervsrettet påbygning 
Svejsning/certifikat   1 40092 

40112 E B/IB 

          

EUX-fag      

Dansk A 2    S 

Engelsk B 1,8   S 

Matematik B 2   S 

Fysik B 1,6   S 

Teknologi B  2,6   S 

       

       

2. Skoleperiode:       

Smedeteknik 2 7 10628 R S 

Valgfri specialefag (svejs/certifikat - 
Tysk 1   B/IB 

Erhvervsrettet påbygning tegn. 
forståelse& dokumentation  1 7125  B/IB 
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Erhvervsrettet påbygning CNC- 
styret maskiner   1     

       

EUX-fag      

Dansk A 2    S 

Engelsk B 3   S/E 

Matematik B 3   S 

Fysik B 2    S/E 

Teknologi B 2    S/E 
     

 3. Skoleperiode:      

Smedeteknik 3 7 10629 A S 

Valgfri specialefag svejs/certifikat 1  E B/IB 

Erhvervsrettet på bygning 
Robot/fixture  2    

Klejnsmed Version 10 uge U-fag Niveau  Bedømmelsesform 

     

EUX-fag         
Dansk A 2,2     S/E 

Matematik B 4   S/E 

Teknologi B 1,4   S 

Kemi C 2,4   S/E 
     

4. Skoleperiode     

Smedeteknik 4 (svendeprøve) 5 10631 E E 
      

EUX-fag     

Teknologi 1   S/E 
SSO 1   E 
Eksamensprojekt 0,6   E 
     

  

Bedømmelsesform: 
• E = Eksamen 
• D = Delkarakter 
• S = Standpunktskarakter 
• B = Bestået 
• IB = Ikke bestået  
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Niveauer:  
• B - begynder 
• R - rutineret 
• A - avanceret 
• E - ekspert 

 
Løbende bedømmelse 
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og 
opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. 
Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af:   

• Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer  
• Bedømmelse af elevens personlige kompetencer   
• Bedømmelse af faglige og almene kompetencer 

  
Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver samt gennemfører evalueringssamtaler, 
hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Formålet med denne 
evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af skolevejledning samt evaluere 
undervisningens metode og indhold.  
 
Den løbende evaluering gennemføres mindst én gang under et skoleforløb ved en kontaktlærersamtale. 
Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens faglige niveau i forhold til 
tidspunktet i uddannelsen. 
 
Ved afslutningen af en læringsaktivitet foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og 
standpunkt. 
 
Den konkrete beskrivelse af bedømmelsen fremgår af læringsaktiviteterne i Elevplan. 
 
 
Bedømmelse af personlige kompetencer 
Evalueringen af elevernes personlige kompetencer indgår i den løbende evaluering som en del af dialogen 
mellem elev og lærer.  
Udvalgte personlige kompetencer med særlig erhvervsfaglig relevans indgår som en del af 
bedømmelsesgrundlaget. 
 

Afsluttende bedømmelse. 
Når et fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på en senere 
skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til den del af faget, der er 
gennemført. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til 
fagets mål.  
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Den afsluttende bedømmelse omfatter: 
Standpunkts- eller delkarakterer i alle fag på skoleperioden. Karakteren kan være en karakter efter 7-
trinsskalaen eller bestået/ikke bestået efter reglerne for faget.   

Svendeprøven, der gennemføres og bedømmes af beskikkede skuemestre. 
  
Under punkt 2.4 ”Undervisningen i hovedforløbet” er der i oversigten over undervisning på de 
enkelte skoleperioder indsat 2 kolonner til sidst der viser undervisningsniveau og 
bedømmelsesform. 

På hovedforløbet (ordinær EUD) er der kun eksamen i den afsluttende prøve (svendeprøve) 

Bearbejdningssmed (varighed 2 uger): 

Eksaminationsgrundlag: 

Den selvvalgte opgave. 

Bedømmelsesgrundlag: 

Produktet og den tilhørende dokumentation. 

Bedømmelseskriterier: 

Kvaliteten af det udførte arbejde og dokumentationen. 

Klejnsmed svendeprøve (varighed 5 uger) 

Eksaminationsgrundlag: 

Den selvvalgte opgave. 

Bedømmelsesgrundlag: 

Produktet og den tilhørende dokumentation. 

Bedømmelseskriterier: 

Kvaliteten af det udførte arbejde og dokumentationen. 

Karakterskala 

Karakteren gives efter 7-trins-skalaen, og er et udtryk for elevens standpunkt ved afslutningen af modulet. 

12:                 For den fremragende præstation 

10:                 For den fortrinlige præstation 

 7:                  For den gode præstation    

4:                   Fo den jævne præstation 

02:                 For den tilstrækkelige præstation 

00:                 For den utilstrækkelige præstation 

-3:                  For den ringe præstation 
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