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1. 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 
Krak: Vis på kort 
Direktør: Allan Kortnum 

2. Uddannelsen 
Cykel og motorcykel mekaniker 

1.1.2 Praktiske oplysninger afdelingen 
Uddannelseschef: Brian Hvolby Willadsen        bhw@herningsholm.dk 

Uddannelsesleder: Carsten Moeskjær Madsen  cam@herningsholm.dk   Mobil: 25424524 

Studiesekretær: Jacqueline Boesen  jab@herningsholm.dk 

Uddannelses- og erhvervsvejleder: Lisbeth Sortberg lis@herningsholm.dk 

Værkstedsassistent: Henrik Strøm  hts@herningsholm.dk 
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Følgende undervisere er tilknyttet uddannelsen: 

Navn Mail Underviser i 

Tommy Sørensen 
Faglærer 

tms@herningholm.dk Praktiske og teoretiske kompetencemål /motorcykel, 
desuden SKP instruktør motorcykel. 

Karsten Hansen 
Faglærer 

kaha@herningsholm.dk Praktiske og teoretiske kompetencemål /cykel, desuden SKP 
instruktør cykel – og motorcykelmekaniker 

Carsten Jørgensen 
Faglærer 

cj@herningsholm.dk Praktiske og teoretiske kompetencemål /cykel, desuden SKP 
instruktør cykelmekaniker 

Stanley Smith 
Faglærer 

sta@herningsholm.dk Praktiske og teoretiske kompetencemål /cykel 

Finn Christensen 
Faglærer 

fc@herningsholm.dk Praktiske og teoretiske kompetencemål /cykel og mc 

René Christensen 
Faglærer 

rc@herningsholm.dk Teoretiske kompetencemål og certifikatkurser 

Keld Bech 
Faglærer 

ksb@herningsholm.dk Teoretiske kompetencemål og certifikatkurser 

Claus Trabjerg Poulsen 
Faglærer 

cs@herningsholm.dk Certifikatkurser 

Carsten Moeskjær Madsen 
Uddannelsesleder 

cam@herningsholm.dk Praktiske og teoretiske kompetencemål /cykel, desuden SKP 
instruktør cykelmekaniker 

 

Undervisningen finder sted på: Lillelundvej 29, Bygning 29 
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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. 

I tæt samarbejde med erhvervslivet skaber vi rammerne for vores elever, så de opnår en solid faglig viden, dokumenterede kvalifikationer og brede 
kompetencer, som åbner op for et spændende og udfordrende arbejdsliv på kort og længere sigt. 

Vi arbejder målrettet på at uddanne og danne vores elever på en sådan måde, at deres potentiale udfordres under hele deres uddannelse. Vi skaber 
rammer, så eleven oparbejder en faglig stolthed og bevidsthed, som skal udgøre grundstenen i et senere arbejdsliv. Vi ser det som vores opgave at 
ruste vores elever til både beskæftigelse samt efter- og videreuddannelse lokalt, nationalt og internationalt. 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 er det centralt: 

 At der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for herigennem både at støtte og udfordre 
læringsprocessen hos den enkelte, så eleven bliver så dygtig, som han/hun kan. 

 At fagligheden er omdrejningspunktet, og at den enkelte elev tilegner sig praktiske og teoretiske faglige kompetencer. Dette skal gøre 
eleven i stand til at bidrage til produkt- og serviceudvikling, til at etablere egen virksomhed samt til fortsat uddannelse. 

 At hverdagen på uddannelsen bidrager til den enkelte elevs erhvervsfaglige dannelse og ruster eleven til at bringe sig selv og sin faglighed 
i spil i relation til både job og videre uddannelse. 

 At bidrage til udviklingen af den enkelte elevs læringskompetencer, så eleven er rustet til og motiveret for at opsøge og anvende ny viden 
og nye teknologier og til at kommunikere og indgå i samarbejder på mange niveauer 

 Alt der er klar sammenhæng mellem det, der læres på skolen og det, der læres i praktikvirksomhederne. 

I mødet med den enkelte elev er det vigtigt for os: 

 At eleven oplever et positivt og rummeligt læringsmiljø, hvor der er plads til udvikling, og hvor ordentlighed, gensidig respekt og tolerance 
er en selvfølge, både i mødet mellem elev og underviser og eleverne indbyrdes. 

 At eleven oplever et ambitiøst og struktureret læringsmiljø, hvor både undervisere og elever forventer noget af sig selv og hinanden. 
 At eleven ved, hvad der skal læres, hvordan det kan læres, og hvordan det bliver evalueret og bedømt. 
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 At eleven har mulighed for at give feedback til underviserne, ligesom underviserne giver feedback til eleven med henblik på at udvikle og 
udfordre undervisningen og elevens læringsproces 

 At eleven tager initiativ i forhold til og ansvar for egen uddannelse og bevidsthed om egen læring og udvikling. 

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. Det fælles afsæt for disse er skolens Fælles Didaktiske og Pædagogiske Grundlag, som udarbejdes i 
fællesskab af medarbejdere på flere organisatoriske niveauer og løbende evalueres og justeres. 

1.3. Overordnet bedømmelsesplan 
Bedømmelsesplanen har til formål 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 klarlægge elevens viden om eget niveau 
 At udpege områder, som kræver en forstærket indsats 
 At informere praktiksted og skolesystem 
 At inspirere eleven til yderligere læring 

Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes særlig opmærksomhed mod 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 på uddannelsesniveau: 

 Den løbende evaluering 
 Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakter) 
 Eksamen 
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1.3.1 Eksempel på bedømmelse i dansk 
DANSK- eud niveau f, e, d og c 

 

Bedømmelsesgrundlag: 

Eleven bedømmes i undervisningen på baggrund af målopfyldelse i forhold til: 

- Arbejdsprocesser 
- Mundtlig præstation 
- Skriftlige præstation 

Standpunktskarakter og indstilling til eksamen kræver at: 

- Eleven har afleveret x antal opgaver i sin præsentations port folio 
- Eleven har deltaget i undervisningen i et omfang og med et engagement, der muliggør afgivelse af standpunktskarakter 

 

Eksaminationsgrundlag: 

Eksaminationen vil tage udgangspunkt i spørgsmål til den enkelte tekst. Som helhed skal de forskellige spørgsmål og tekster bredt dække målene for 
faget. 
Det prioriteres at den enkelte elev viser forståelse for forskellige teksttyper og deres genretræk i forhold til målene på niveau f/e/d/c, samt at eleven 
kan argumentere for sine synspunkter. 

 

På GF1: Vælger underviseren, hvilken prøveform holdet skal eksamineres efter. 

På GF2:  Elever på de merkantile uddannelser eksamineres efter prøveform A 

Elever på teknisk EUD eksamineres efter prøveform A eller B afhængig af, hvad den enkelte afdeling og  
 underviser vælger. 
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Prøveform A: 

Der afholdes mundtlig eksamen på baggrund af et caseopgavesæt med 4 - 7 ukendte opgaver, som eleverne får udleveret på casearbejdsdagen. 
Elevens præsentationport folio indgår i mindst en af de ukendte opgaver. Opgaverne dækker de mål, som underviseren har vægtet. 
Prøven indledes med en case arbejdsdag på 6 – 8 timer. 
Eleven eksamineres på eksamensdagen i de (2 – 3) opgaver, som censor udvælger fra opgavesættet. 
 

Prøveform B: 

Der afholdes mundtlig eksamen på baggrund af en ukendt tekst med tilhørende spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning på eksamensdagen samt 2 
tekster fra elevens præsentationsportfolio. Eleven har som udgangspunkt 30 min. til forberedelse af den ukendte tekst. 

Den ukendte tekst indgår i et opgavesæt, som dækker områderne sagprosa, fiktion, og multimodalitet/billedmateriale. 

Den ukendte tekst med tilhørende spørgsmål er udvalgt af underviseren på baggrund af de mål, som underviseren har vægtet. Eleven kun forpligtiget 
til vise sine færdigheder ud fra de stillede spørgsmål. 

 

Obs. Eleverne skal ved fagets start informeres om ovenstående 

 

Bedømmelseskriterier  til eksamen – Dansk 

  Niveau F Niveau E Niveau D Niveau C 

Kommunikation 12 Eleven kan med 
udgangspunkt i en given 
tekst eller andet materiale 
med stor grad af sikkerhed 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en given 
tekst eller andet materiale 
med stor grad af sikker- 

Eleven kan med 
udgangspunkt i mere eller 
mindre komplekse tekster 
med stor grad af sikker 

Eleven kan med 
udgangspunkt i mere eller 
mindre komplekse tekster 
med stor grad af sikkerhed 
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Jf. mål i 
bekendtgørelsen 

anvende sproget 
hensigtsmæssigt både 
alment og erhvervsfagligt 

hed bevidst anvende og 
reflektere over 
sprogbrugen både alment 
og erhvervsfagligt 

hed bevidst anvende og 
reflektere over 
sprogbrugen både almen 
og erhvervsfagligt 

bevidst og nuanceret 
anvende og reflektere 
over sprogbrugen både 
almen og erhvervsfagligt 

7 Eleven kan med 
udgangspunkt i en given 
tekst eller andet materiale 
med nogen grad af 
sikkerhed anvende 
sproget hensigtsmæssigt 
både alment og 
erhvervsfagligt 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en given 
tekst eller andet materiale 
med nogen grad af sikker- 
hed bevidst anvende og 
reflektere over 
sprogbrugen både alment 
og erhvervsfagligt 

Eleven kan med 
udgangspunkt i mere eller 
mindre komplekse tekster 
med nogen grad af sikker 
hed bevidst anvende og 
reflektere over 
sprogbrugen både almen 
og erhvervsfagligt 

Eleven kan med 
udgangspunkt i mere eller 
mindre komplekse tekster 
med nogen grad af 
sikkerhed bevidst og 
nuanceret anvende og 
reflektere over 
sprogbrugen både almen 
og erhvervsfagligt 

02 Eleven kan med 
udgangspunkt i en given 
tekst eller andet materiale 
med lav grad af sikkerhed 
anvende sproget 
hensigtsmæssigt både 
alment og erhvervsfagligt 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en given 
tekst eller andet materiale 
med lav grad af sikker- 
hed bevidst anvende og 
reflektere over 
sprogbrugen både alment 
og erhvervsfagligt 

Eleven kan med 
udgangspunkt i mere eller 
mindre komplekse tekster 
med lav grad af sikker hed 
bevidst anvende og 
reflektere over 
sprogbrugen både almen 
og erhvervsfagligt 

Eleven kan med 
udgangspunkt i mere eller 
mindre komplekse tekster 
med lav grad af sikkerhed 
bevidst og nuanceret 
anvende og reflektere 
over sprogbrugen både 
almen og erhvervsfagligt 

Læsning 

Jf. mål i 
bekendtgørelsen 

12 Eleven kan med høj grad 
af sikkerhed læse og forstå 
almene og erhvervsfaglige 
tekster 

Eleven kan med høj grad 
af sikkerhed læse og forstå 
almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster 

Eleven kan med høj grad 
af sikkerhed læse, forstå 
og diskutere betydningen 
af almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster 

Eleven kan med høj grad 
af sikkerhed læse, forstå, 
diskutere og indgå i kritisk 
dialog om almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster. 
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7 Eleven kan med nogen 
grad af sikkerhed læse og 
forstå almene og 
erhvervsfaglige tekster 

Eleven kan med nogen 
grad af sikkerhed læse og 
forstå almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster 

Eleven kan med nogen 
grad af sikkerhed læse, 
forstå og diskutere 
betydningen af almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster 

Eleven kan med nogen 
grad af sikkerhed læse, 
forstå, diskutere og indgå i 
kritisk dialog om almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster. 

02 Eleven kan med lav grad af 
sikkerhed læse og forstå 
almene og erhvervsfaglige 
tekster 

Eleven kan med lav grad af 
sikkerhed læse og forstå 
almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster 

Eleven kan med lav grad af 
sikkerhed læse, forstå og 
diskutere betydningen af 
almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster 

Eleven kan med lav grad af 
sikkerhed læse, forstå, 
diskutere og indgå i kritisk 
dialog om almene, 
samfundsrelaterede og 
erhvervsfaglige tekster. 

Fortolkning 

Jf. mål i 
bekendtgørelsen 

12 Eleven kan på et 
grundlæggende niveau 
med udgangspunkt i en 
almen, en erhvervsfaglig 
tekst eller andet materiale 
med høj grad af sikkerhed 
foretage en analyse af 
denne/dette 

Eleven med udgangspunkt 
i en almen, en 
erhvervsfaglig tekst eller 
andet materiale med høj 
grad af sikkerhed foretage 
en analyse af denne/dette 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en almen, 
en erhvervsfaglig tekst 
eller andet materiale med 
høj grad af sikkerhed 
foretage en analyse og 
fortolkning af denne/dette 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en almen, 
en erhvervsfaglig eller 
andet materiale med høj 
grad af sikker- hed 
foretage en analyse, 
fortolkning og en 
perspektivering af 
denne/dette 

7 Eleven kan på et 
grundlæggende niveau 
med udgangspunkt i en 
almen, en erhvervsfaglig 
tekst eller andet materiale 
med nogen grad af 

Eleven med udgangspunkt 
i en almen, en 
erhvervsfaglig tekst eller 
andet materiale med 
nogen grad af sikkerhed 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en almen, 
en erhvervsfaglig tekst 
eller andet materiale med 
nogen grad af sikkerhed 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en almen, 
en erhvervsfaglig eller 
andet materiale med 
nogen grad af sikker- hed 
foretage en analyse, 
fortolkning og en 
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sikkerhed foretage en 
analyse af denne/dette 

foretage en analyse af 
denne/dette 

foretage en analyse og 
fortolkning af denne/dette 

perspektivering af 
denne/dette 

02 Eleven kan på et 
grundlæggende niveau 
med udgangspunkt i en 
almen, en erhvervsfaglig 
tekst eller andet materiale 
med lav grad af sikkerhed 
foretage en analyse af 
denne/dette 

Eleven med udgangspunkt 
i en almen, en 
erhvervsfaglig tekst eller 
andet materiale med lav 
grad af sikkerhed foretage 
en analyse af denne/dette 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en almen, 
en erhvervsfaglig tekst 
eller andet materiale med 
lav grad af sikkerhed 
foretage en analyse og 
fortolkning af denne/dette 

Eleven kan med 
udgangspunkt i en almen, 
en erhvervsfaglig eller 
andet materiale med lav 
grad af sikker- hed 
foretage en analyse, 
fortolkning og en 
perspektivering af 
denne/dette 

Fremstilling 

Jf. mål i 
bekendtgørelsen 

12 Eleven kan med høj 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
vurdere sin egen skriftlige 
udvikling 

Eleven kan med høj 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
vurdere sin egen skriftlige 
udvikling 

Eleven kan med høj 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
sammenligne og vurdere 
sine egne produkter i 
forhold til skriveformål og 
genre 

Eleven kan med høj 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til 
kritisk at sammenligne og 
vurdere sine egne 
produkter i forhold til 
skriveformål og genre 

7 Eleven kan med nogen 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
vurdere sin egen skriftlige 
udvikling 

Eleven kan med nogen 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
vurdere sin egen skriftlige 
udvikling 

Eleven kan med nogen 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
sammenligne og vurdere 
sine egne produkter i 
forhold til skriveformål og 
genre 

Eleven kan med nogen 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til 
kritisk at sammenligne og 
vurdere sine egne 
produkter i forhold til 
skriveformål og genre 
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02 Eleven kan med lav 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
vurdere sin egen skriftlige 
udvikling 

Eleven kan med lav 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
vurdere sin egen skriftlige 
udvikling 

Eleven kan med lav 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til at 
sammenligne og vurdere 
sine egne produkter i 
forhold til skriveformål og 
genre 

Eleven kan med lav 
sikkerhed præsentere sin 
port folio og bruge sin 
danskfaglige viden til 
kritisk at sammenligne og 
vurdere sine egne 
produkter i forhold til 
skriveformål og genre 

 

Stor grad af sikkerhed: Ingen eller få uvæsentlige mangler 

12-tal: Eksempler på uvæsentlige mangler ved en præstation til 12 kan være: 

 Et glemt fagudtryk, som eleven senere kan forklare 
 Et forkert anvendt fagudtryk, som eleven retter med hjælp 
 Huller i elevens viden, som afdækkes i efterfølgende dialog 
 Eleven ræsonnerer sig frem til svar på et spørgsmål, som han/hun ikke umiddelbart kan svare på 

 
 

Nogen grad af sikkerhed:  den gode præstation med en del mangler 

7-tal: Eksempler på en del mangler ved en præstation til 7 kan være: 

 Flere glemte fagudtryk, som eleven senere kan forklare ved støtte 
 Flere forkerte fagudtryk, som eleven senere retter med hjælp 
 Huller i viden, som eleven efterfølgende med hjælp næsten dækker 
 Eleven kan med støtte finde frem til svar på få spørgsmål, som han/hun ikke umiddelbart kan svare på. 

 
 

Lav grad af sikkerhed: Den tilstrækkelige præstation med en del usikkerhed og mangler 
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02-tal: Eksempler på en del usikkerhed og mangler ved en præstation til 02 kan være: 

 Faglige begreber fremlægges meget usikkert, og eleven har vanskeligt ved at redegøre for dem. Fremstillingen er overfladisk 
 Eleven formår ikke at holde en faglig relevant dialog i gang, selv med mange spørgsmål – eleven svarer udelukkende på svar fra læreren 
 Eleven kan kun i minimalt omfang redegøre for og anvende faglige begreber 
 Eleven kan kun i minimalt omfang argumentere for sine synspunkter 

1.4. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
Forud for udarbejdelsen 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, eksempelvis i forbindelse med job, beskæftigelse i 

foreningsliv o.l. 
 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 
gennem samtale med kontaktlærer og vejleder. 

2. Vurdering af elevens forudsætning for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om 
eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift og om sprogkundskaberne er gode nok. 

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, hvorvidt uddannelsen er den rigtige for eleven. Dette sker ved samtale/interview og 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. 

4. 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. 

5. Der er flg. overgangskrav, som skal være opfyldt for at starte på hovedforløbet: 
Dansk E niveau 
Matematik E niveau 
Engelsk F niveau 
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Revision af undervisningsplanen 

Revision af undervisningsplanen sker ved ændringer af love, bekendtgørelser eller vejledninger til bekendtgørelser.                                             
Herudover foretager skolen en løbende vurdering af behov for revision. 

Vurderingen foretages på baggrund af: 

 Møder blandt afdelingens lærere 
 Elevevalueringer 
 Censorindberetninger 
 Konsultation med LUU og øvrige hovedforløbsskoler 

 
Det reviderede forslag til undervisningsplanen forelægges LUU til orientering og godkendelse. 

Følgende love og bekendtgørelser ligger til grund for uddannelsen 

- Lov om erhvervsuddannelser (nr. 157 af 17-05-2015) 
- Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (nr. 10 af 22-09-2015) 
- Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (nr. 880 af 19/9-2005) 
- Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til cykel- og motorcykelmekaniker version 8. 2018 
- www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200399 
- Uddannelsesordning for Cykel-og motorcykeluddannelsen 

2.2. Didaktiske og metodiske overvejelse 
 

Undervisningen er opdelt i lærings aktiviteter, 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. 

2.2.1. Undervisningsdifferentiering 
På Herningsholm Erhvervsskole er det vores mål, at den enkelte elev skal blive så dygtig, som han eller hun kan. For at dette er muligt, må der tages 
udgangspunkt i den enkelte elev og dennes standpunkt og forudsætninger for læring. Eleven skal derfor mødes på sit aktuelle niveau og 
undervisningen planlægges, så dette er muligt. Samtidig må elevens personlige kompetencer og forudsætninger tages med i overvejelserne. Dette er 
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nødvendigt da der ofte er stor aldersspredning på holdene. Der er typisk en del mesterlære elever som kan det praktiske arbejde, men hvor det kniber 
med det teoretiske, altså teorien bag det eleverne laver. Måden der differentieres på kan være at nogle er i teorilokalerne, mens andre er i 
værkstederne, nogle gange med 2 undervisere. Vi har altid ekstra opgave, sværere opgaver til de dygtigste elever, de svageste for lov at bruge lidt 
længere tid på opgaverne, hvor vi forsøger at give dem sikkerhed, således de bliver hurtigere til at løse de forskellig opgaver. 

2.2.2 Organisering af undervisningen 
Undervisningen på cykel- og motorcykeluddannelserne udøves under tre former: 

Det integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb. Denne form for undervisning forekommer i de særlige 
kompetencemål for uddannelserne. 

Det projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven i samarbejde med læreren formulerer en 
opgave, der tilgodeser projektets mål. 

De tematiserede forløb, hvor eleverne arbejder med indgangens fælles kompetencer, målrettet cykel- og motorcykelmekanikerområdet. 

 

2.2.3. Bevidsthed om egen læring 
På Herningsholm Erhvervsskole tilstræber vi, at eleverne tager medansvar for deres egen læring. Det er derfor vigtigt, at den enkelte elev mødes med 
tydelige mål og har medindflydelse på undervisningens indhold. 

2.2.4 Elevindflydelse 
Lærerne i indgangen søger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- 
og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som 
eleven har behov for. 

Eleven har i de enkelte læringsaktiviteter mulighed for - i samarbejde med faglæreren - at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. 
Eksempelvis kan der vælges mellem større projekter eller mere lærerstyrende opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og 
foretrukne læringsform. 

 

2.2.5 Lærerroller og elevstyring 
Læreren fungerer, som underviser og vejleder, hvor han formidler et konkret emne eller giver råd og vejledning, når eleven arbejder med opgaverne. 
Undervisningen stiller krav om aktiv deltagelse fra eleven. 
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Nogle lærere fungerer desuden som kontaktlærere, der rådgiver og vejleder i forbindelse med gennemførelse af elevens uddannelse, herunder 
elevens personlige uddannelsesplan. 

Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: 

Som underviser, hvor han er formidler af et veldefineret emne. 

Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. 

Som faglig vejleder/konsulent, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd og vejledning. 

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

 

2.2.6. Lokal forankring 
Herningsholm Erhvervsskole vil være en kendt og respekteret samarbejdspartner i lokalområdet. Både kommende elever og kommende arbejdsgivere 
skal kende Herningsholm Erhvervsskole som en samarbejdspartner, der tager vores opgave som lokal uddannelsesinstitution alvorligt.                 
Således tilstræbes en tæt tilknytning til og samarbejde med både det lokale erhvervsliv og de lokale folkeskoler. 

Vi deltager i Skoleskills og brobygning, sammen med de øvrige uddannelser på Herningsholm Erhvervsskole. 

Vi har et godt og stærkt samarbejde med både forhandlere og grosister i hele Danmark. 

Desuden arbejder vi sammen med forskellige udenlandske firmaer bl.a. Park Tool, Interlock og andre. 

Vi har gæste undervisere inde, typisk mekanikere der har arbejdet på Pro tour hold, der fortæller om livet som team mekaniker, vi har også 
professionelle cykelryttere som gæstelærere, der fortæller om livet som prof og om forholdet mellem mekanikeren og rytteren. 

Vi står i afdelingen selv for det opsøgende arbejde, både cykel og motorcykel. 
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2.3. Vurdering og bedømmelse af elevernes kompetencer og forudsætninger 
2.3.1 Løbende vurdering og evaluering 
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. Elevens forudsætninger og behov afklares i 
løbet af uddannelsens første 2 uger. 

På baggrund af kompetencevurderingen udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i samarbejde med elev og eventuel 
praktikvirksomhed. Skolen har den overordnede initiativpligt. 

Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, f.eks. på baggrund af den løbende bedømmelse af eleven og når eleven 
vælger valgfri specialefag, valgfag eller erhvervsfaglig påbygning. 

Skolen søger i tilrettelæggelsen af undervisningen at sikre, at eleverne har mulighed for at opstille egne mål og at opnå disse mål gennem individuelle 
valg. Herved søger skolen så vidt som muligt at imødekomme eleverne på deres egne betingelser. 

Det betyder at rækkefølge og tempo i forhold til elevernes målopfyldelse kan blive individuel inden for de givne rammer. 

Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af elevens: 

- tidligere skoleundervisning, 

- anden uddannelse, 

- beskæftigelse og tillidserhverv, 

- vurdering af reelle kompetencer og 

- særlige behov, der f.eks. kræver specialpædagogisk støtte. 

 

Ved hvert skoleforløbs afslutning vurderer lærerne, om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev og 
virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i 
virksomheden. 

 

Når en elev har påbegyndt sin uddannelse i ny mesterlære, fremgår det af elevens uddannelsesplan, om der er flyttet undervisning fra grundforløb til 
hovedforløb. Denne undervisning gennemføres så vidt muligt inden for rammerne af valgfag, som hjemmearbejde og ved ekstra lærerdækning i 
udvalgte timer i den ordinære undervisning. Den konkrete model fastsættes individuelt for hver enkelt elev. 
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2.3.1 Afsluttende bedømmelse 
Som en del af den sidste skoleperiode i uddannelsens trin 1, cykelmontør* og knallertmekaniker, afholder skolen afsluttende prøve, der tager 
udgangspunkt i kompetencemålene i trin 1. Trinprøven skal kun aflægges af elever, som afslutter uddannelsen med det pågældende trin. 
*Trin 1 på cykelmekanikeruddannelsen udgår, for elever der starter på uddannelsen den 1. august 2018 eller senere. 
Som en del af den sidste skoleperiode i specialerne cykelmekaniker og motorcykelmekaniker trin 2, afholder skolen en afsluttende prøve. 
Prøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for hele uddannelsen og udgør en svendeprøve. 
Eleverne skal inden aflæggelse af de afsluttende prøver efter stk. 1 og 2 have erhvervet relevant kørekort i henhold til gældende regler om kørekort. 
De nærmere kriterier for erhvervelse af kørekort er angivet i uddannelsesordningen. 
Eleven kan, når det er begrundet i særlige forhold, efter det faglige udvalgs konkrete afgørelse blive fritaget for kravet om kørekort efter stk. 3. 
Den afsluttende prøve for trin 1, cykelmontør og knallertmekaniker, består af en praktisk orienteret opgave, der tilrettelægges af skolen, og har en 
varighed af 2 timer. 
Den afsluttende prøve i specialerne cykelmekaniker og motorcykelmekaniker består af arbejdsopgaver, der omfatter fejlfinding, justering, reparation 
og udskiftning af køretøjers defekte eller slidte dele. Opgaverne tilrettelægges og stilles af skolen, efter samråd med det faglige udvalg. 
Prøven løses inden for i alt 4 timer for elever med specialet cykelmekaniker, og inden for i alt 6 timer for elever med specialet motorcykelmekaniker. 
Opgaverne fordeles mellem eleverne efter lodtrækning.  
I forbindelse med prøven gives eleven lejlighed til mundtligt at redegøre for den anvendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til 
yderligere at demonstrere sine teknisk- og almen-faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelse.  
For at der kan udstedes skolebevis, skal alle fag være gennemført, eleven have opnået mindst karakteren 02 eller ”Bestået” i alle fag på 
hovedforløbet, og den afsluttende prøve skal være bestået. 
Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis til elever, som afslutter med trin1, og et svendebrev til elever, som 
afslutter med trin 2, som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. For elever, der afslutter med trin 1, påføres, 
at den afsluttende prøve er bestået. For elever, der afslutter med trin 2, påføres resultatet af svendeprøven. Alle prøver vurderes efter 7-skalaen, 
dette gælder både trin 1 prøven og svendeprøven, karakteren 02 skal opnås for at bestå. 
Virksomhederne udsteder en praktikerklæring, der viser at eleven har været igennem praktikmålene, med tilfredsstillende resultat. 
 

2.3.2. Specialpædagogisk støtte: 
Elever har ret til at modtage specialpædagogisk støtte, hvis de har et særligt handicap eller andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Da 
netop dette er meget vigtigt i forhold til at give eleverne optimale betingelser for at gennemføre deres uddannelse, har skolen udarbejdet en 
procedure omkring specialpædagogisk støtte. Efter skønnet behov tilbydes elever at blive testet på grundforløbet, eller på H1.  Evt. IT-rygsæk følger 
eleven gennem hele uddannelsen. 
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2.3.2.1 Tilgangen til undervisningen 

  Vi handler Vi skaber energi  Vi kender kunderne Vi støber fundamenter Vi bygger broer 

Hvad gør vi 
i 
afdelingen? 

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

  

  

  

  

  

Udvikling. Motivation. 
Ambitioner. 
Erhvervsfagligt 
læringsmiljø. 
Lærelyst. 

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. 
Gode kontakter i cykel 
branchen. 
  

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

Tydelig sammenhæng mellem 
teori og praksis. 
Helhedsorientering. Overblik 
og sammenhæng. Samarbejde 
med andre 
uddannelsesinstitutioner. 
Videreuddannelse. 
Internationalt samarbejde. 
Tværfaglighed.  

Eksempler 
på 
aktiviteter 

Vi køber nye cykler hvert 
år til undervisningen, vi 
har det sidste nye i gear, 
bremse- og 
affjedringssystemer. Vi 
evaluerer eleverne efter 
hvert tema de afslutter, 
dette foregår mundligt, 
dog får eleverne skriftlig 
evaluering efter hvert 
hovedforløb.  

Uformel 
omgangstone, stor 
frihed til eleverne, 
dog med læring for 
øje. Elever planlægger 
selv deres dag, ud fra 
givne rammer. 

Vi hjælper den enkelte 
elev såvel som det 
samlede hold, 
eleverne kan selv 
vurdere hvor og hvad 
de mangler, derefter 
planlægger vi et forløb 
tilpasset den enkelte 
elev.  

Medarbejderne er på 
relevante kurser, således 
at eleverne kan mærke 
at undervisere ved hvad 
han taler om. 

Vi har rigtig gode forbindelser 
til branchens mestre, såvel 
som til nuværende og tidligere 
elever. Vi samarbejder med de 
fleste danske grossister og 
flere udenlandske. 
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2.3.3 Undervisning på grundforløb 

                                             Cykel- og motorcykelmekaniker grundforløb 
2.3.3.1 Fagets formål og profil 
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i 
konkrete og overskuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere 
arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. 
Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er 
genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 
metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 
Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. 
Eleven lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven 
udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver 
eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 
Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. 
Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative 
muligheder for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. 
Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven 
lærer at udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 
2.3.3.2 Fagets profil 
Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakterkrav: 
1) Dansk på E-niveau, bestået. 
2) Matematik på E-niveau, bestået. 
3) Engelsk på F-niveau, bestået. 
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer. 
2) ”Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring” (§ 17-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler. 
3) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
4) Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
5) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
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2.3.3.3 Faglige mål og fagligt indhold 
 
Skolen indsætter fra overgangskravene de områder, hvor eleven skal opnå grundlæggende viden, de metoder og redskaber i forhold til hvilke eleven 
skal opnå færdigheder og de kompetencemål, der er fastsat: 
Eleven skal have gennemført følgende grundfag på 
følgende niveau og med følgende karakterkrav: 
1) Dansk på E-niveau, bestået. 
2) Matematik på E-niveau, bestået. 
3) Engelsk på F-niveau, bestået. 
 
Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for Cykelmekaniker. 
1) Relevante værktøjer, maskiner og materialer, herunder gængse faglige udtryk og begreber. 
2) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed. 
3) Arbejdsrelevant ergonomi. 
4) Gældende lovgivning for bremsesystemer på cykel, knallert og motorcykel. 
5) Gældende lovgivning for udstyr og sikkerhed på en cykel. 
6) Knallert- og motorcykelmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde for både to- og firetakters motorer. 
7) Relevante testere og måleudstyr til brug for enkle faglige opgaver. 
8) Ohms Lov og elektriske systemer. 
9) Fysikkens love, herunder grundlæggende viden om hydraulik og materialeforståelse i forhold til varmepåvirkning 
 
Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante 
forskrifter: 
1) It til faglig informationssøgning om kommunikation. 
2) Udførelse af hensigtsmæssig mundtlig og skriftlig kommunikation med medarbejdere og leverandører. 
3) Eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, for eksempel diagrammer, statistik og vejledninger. 
4) Udarbejdelse af almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende. 
5) Gældende sikkerheds- og miljømæssige regler i forhold til egen og andres sikkerhed ved udførelse af arbejdet. 
6) Udførelse af enkle arbejdsopgaver ergonomisk korrekt. 
 
Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller standard: 
1) redegøre for kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed, 
2) redegøre for knallert- og motorcykelmotorers grundlæggende opbygning og virkemåde for både to- og firetakters motorer, 
3) tage ansvar for opgaveløsning i samarbejde med andre. 
4) vurdere, om eget arbejde opfylder de af underviseren udvalgte kvalitetsmæssige krav, 
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5) tage stilling til værdien af løbende dokumentation, evaluering og formidling af egne arbejdsprocesser, metoder og resultater, 
6) medvirke til eftersyn og kontrol af bremsesystemer, herunder hydrauliske bremser på cykel, knallert og motorcykel, 
7) udføre enkelt eftersyn på indvendige og udvendige gearsystemer med faglig sikkerhed, 
8) udføre fagligt sikker klargøring af ny cykel til kunde ud fra gældende lovgivning, 
9) udføre fagligt sikker udskiftning af dæk og slange på forskellige cykler og udføre lapning af punkterede slanger, 
10) medvirke til adskillelse og montering af en cykel med udvendige gearsystemer efter gældende regler, 
11) medvirke til service og reparation af cyklens lysanlæg 
12) udføre fagligt sikkert eftersyn på cykel-, knallert- og motorcykelhjul og medvirke til reparation af hjul, herunder udskiftning af eger, opretning og 
afbalancering af cykel-, knallert- og motorcykelhjul samt udskiftning af hjullejer, 
13) udføre fagligt sikker adskillelse, enkel reparation og justering af en transmission samt udføre funktionstest i prøvebænk, 
14) medvirke til at udføre eftersyn og enkel fejlfinding på tændingssystemer samt udføre udmåling af komponenter ved anvendelse af relevante 
testere for diagnosticering og 
15) udføre fagligt sikker udmåling og enkel fejlfinding på knallert, scooters og motorcykels forskellige lysanlæg og elektriske systemer. 
 
 
2.3.3.4 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået kompetence svarende til): 
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) ”Personlig sikkerhed ved arbejde med epoxy og isocyanater”, jf. Arbejdstilsynets retningslinjer. 
2) ”Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning og termisk skæring” (§ 26-kursus), jf. Arbejdstilsynets regler. 
3) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
4) Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 
5) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
2.3.3.5 Fagligt indhold 
Undervisningsforløbet er opdelt i temaer som følger 
·         Introduktion 
·         To-hjuls teknik, herunder bl.a. hjulbygning, indvendige gear, styrbånd, kabeltyper, samling af cykel osv. 
·         Motor, grundlæggende viden om 2- og 4 takt motorer, ventil justering osv. 
·         Elektriske systemer, grundlæggende el. 
·         Bremseteknik, de forskellige bremsesystemer gennemgås, eleverne får kendskab til de forskellige bremsevæsker og lign. 
·         Certifikatfag tages som selvstændigt fag 
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2.3.3.6 Tilrettelæggelse 
Undervisningen tilrettelæges i samarbejde med faglærerne, der veksles mellem teori og praktik, dog således at teorien altid bakkes op af praktikken 
og omvendt. 
 
2.3.3.7 Didaktiske principper 
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte 
uddannelse. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er 
relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 
Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen 
skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på 
tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 
Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet. 
 
 
2.3.3.8 Arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale 
medier og værktøjer inddrages systematisk. 
Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige 
arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 
2.3.3.9 Samspil med andre fag 
Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 
2.3.3.10 Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 
Faget indledes med et kompetenceafklarende forløb, hvor eleven introduceres til mekanikerfaget. Desuden afdækkes elevens faglige niveau gennem 
teoretisk og praktisk arbejde, således at elevens videre undervisning i faget kan tilrettelægges efter elevens niveau og behov. 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale 
medier og værktøjer inddrages systematisk. 
Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige 
arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 
Certifikat fagene §26, førstehjælp, færdselsrelateret førstehjælp, brandbekæmpelse og epoxy – bliver gennemført som enkeltstående kursusfag men 
målrettet fagets generelle profil samt specialer således at disse er sammenhængende for elevernes opfattelse af faget og dennes profil. 
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2.3.3.11 Dokumentation 
Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig 
dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. 
2.3.3.12 Krav til elevens dokumentation 
Eleven udarbejder løbende en port folio over eget arbejde. Port folien har til formål at styrke elevens færdigheder i at kvalitetssikre og synliggøre eget 
arbejde, samt har til formål at støtte elevens læring og refleksion igennem uddannelsesforløbet. Elevens port folio kan indeholde tegninger, skitser, 
opgaver og fotodokumentation. Fotodokumentation skal altid ledsages af en forklarende tekst. 
Elevens dokumentation af det skriftlige arbejde (skriftlige opgaver, case opgaver, præsentationer) kan understøttes af elektroniske hjælpemidler og 
medier som i videst muligt omfang indgå i samspil med mundtlig præsentation for derved at styrke elevens evne til at kommunikere og argumentere 
om faglige emner. 
Eleven laver før grundforløbsprøven en samlet projektrapport. Der tages udgangspunkt i denne rapport ved karaktergivning i overgangskrav cykel- og 
motorcykelmekaniker. 
2.3.3.13 Evaluering og bedømmelse 
2.3.3.14 Løbende evaluering 
Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne 
opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens 
aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for 
evalueringen er de faglige mål. 
2.3.3.15 Afsluttende standpunktsbedømmelse  
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 
2.3.3.16 Afsluttende prøve 
Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er 
fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 
Opgaven er en ”mini” svendeprøve, som gennemføres på 1 klokketime. Prøverne fordeles ved træk, som ved den alm. svendprøve. Prøven bedømmes 
bestået/ ikke bestået. Prøven er stillet i samarbejde med de andre skoler der har uddannelsen. 
Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har 
adgang til under prøven. 
Tilstede under prøven, er 1 lærer og 1 censor, som i fællesskab bedømmer eleven. 
2.3.3.17 Eksaminationsgrundlag: 
Eksaminationsgrundlaget er grundforløbets uddannelsesrettede temaer og målpinde. Det vil sige at eksamensgrundlaget tager udgangspunkt i de 
uddannelsesrettede fag samt elevens løsning af opgave. 
For at blive indstillet til grundforløbsprøven skal eleven have opfyldt skolens krav om studieaktivitet. Eksaminationsgrundlaget omfatter elevens 
kompetencer til på grundlæggende niveau at kunne vælge og udføre hensigtsmæssige arbejdsprocesser og -opgaver, samt at demonstrere 
grundlæggende viden om mekanikerfaget. 
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2.3.3.18 Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget for grundforløbsprøven er elevens løsning af den trukne opgave, samt en overhøring på baggrund af elevens opgaveløsning. 
Eleven må medbringe bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Eleven har under prøven og egen forberedelse til prøven 
adgang til digitale læremidler. 
Bedømmelsesgrundlaget består af praktisk udført arbejde samt den mundtlige præstation ved afprøvning af elevens faglige viden under 
eksaminationen. 
Eleven skal demonstrere kendskab til og anvendelse af grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver. 
2.3.3.19 Bedømmelseskriterier 
Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse på grundforløbets 2. del. 
Bedømmelsen omfatter elevens praktiske og teoretiske arbejde ud fra fagets normer, samt elevens evne til mundtligt at redegøre for 
arbejdsprocessen fra teori til praksis. Opgaven er funderet på det praktiske, men eleven bliver også vurderet ud fra vedkommendes fremlæggelse. 
Der skelnes mellem væsentlige og uvæsentlige fejl og mangler i opgaveløsningen. Manglerne kan være både kvantitative og kvalitative. 
En væsentlig fejl er hvis eleven ikke har fornøden viden om sikkerheds- og lovgivningsmæssige aspekter. Ved væsentlige mangler forstås, ting der 
viser, at eleven ikke har forstået de grundlæggende teorier og termer inden for faget(stoffet) og dermed ikke kan redegøre for dette. 
En uvæsentlig fejl er hvis eleven udviser usikkerhed omkring perifere aspekter i opgaven. 
Ved mindre mangler forstås der, ting der viser, at eleven trods mangel dog stadig har en forståelse for de mest grundlæggende teorier og det 
grundlæggende arbejde i faget. 
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. 
For at opnå bedømmelsen ”Bestået”, skal elevens opgaveløsning vise at elevens færdigheder og viden er anvendt til at løse opgaven under 
overholdelsen af relevante forskrifter. 
Demonstrerer elevens præstation udpræget mangel på kvalitet og selvstændighed, og er almindeligt forekomne metoder og forskrifter inden for faget 
er ikke opfyldt, bedømmes opgaven ”Ikke-bestået”. 
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2.4. Undervisningen i hovedforløbet  
2.4.1. Undervisningen på hovedforløbene 
Undervisningen på hovedforløbene er opdelt som vist på de to figurer herunder. Med hensyn til mål for de enkelte fag, henvises til 
uddannelsesordningen som nævnt under punkt 2.1. (Udvidet oversigt) 

 

2.4.2. Undervisningens organisering 
Under gennemførelsen af en skoleperiode er fagene organiseret i læringsaktiviteter. Hver læringsaktivitet er en selvstændig enhed, hvor elevens 
læringsresultat bedømmes ved afslutningen. 

 

2.4.3. Vekselvirkning mellem skoleundervisning og praktikuddannelse 
Ved hver skoleperiodes afslutning udsteder skolen en skolevejledning, hvor læreren i feltet med bemærkninger anfører, hvis der er særlige forhold, 
der skal tages hensyn til i næste praktikperiode. Er det nødvendigt kontakter skolen virksomheden. 

 

2.4.4. Elevens arbejdstid 
På hovedforløbet svarer den ugentlige arbejdstid, herunder hjemmearbejde, til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet. 
Hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver og forberedelse til elev- eller lærerstyrede læringsprocesser. 

 
 

2.4.5. Ved afslutningen af forløbet 
Der afholdes Svendeprøve i forbindelse med sidste skoleperiode, H4 for cykel og H5 for motorcykel 
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2.4.6. Fagfordeling på hovedforløb 
 

EUD/EUV 3 
Fagfordeling samt bedømmelsesplan for uddannelse cykel- og motorcykelmekaniker version 8. 
Bedømmelse: D = delkarakter, S = standpunktskarakter, E = Eksamen   

  
GF 2 
(20) P H1 P H2 P H3 P H4 P H5 

Grundfag Dansk E 
overgangskrav Udbydes som valgfag           
Engelsk F 
overgangskrav Grundfag 2 uger           
Matematik E 
overgangskrav Udbydes som valgfag           

Bundne fag, kurser og 
certifikat kurser 
grundforløb 2 

1. Hjælp 12 timer           

Epoxy kursus 2 dage           

§17 1 dag           

Elementær Brand ½ dag           
Bundne fag -  
hovedforløb cykel Bremser 1   

2,5 dage 
D  2,5 dage S       

Elektriske systemer   5 dage S         

Styretøj   
2,5 dage 
D  2,5 dage S       

Transmissioner 1   
2,5 dage 
D  2,5 dage S       
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Materialelære   
2,5 dage 
D  2,5 dage S       

Erhvervsforståelse   
2,5 dage 
D  2,5 dage S       

Kundebetjening   5 dage D         

Faglig komm.1   
2,5 dage 
D  2,5 dage S       

Elcykler og anlæg     5 dage S       

Branchemiljø     5 dage S       

Affjedring       5 dage S     

Transmission 2       4 dage D  1 dag S   

Faglig komm. 2       
2,5 dage 
D  2,5 dag S   

Bremser 2       4 dage D  1 dag S   

Cykeltyper       3 dage S     

Iværksætteri       
2,5 dage 
D  

2,5 dage 
S   

Hjulbygning       4 dage D  2 dage S   

Stelbygning         15 dage S   

Svendeprøve         1 dag E   

Valgfrie specialefag VF            

Valgfag  4 uger           

Uger i alt  20  5  5  5  5   
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Bundne fag MC 
Materiale lære   

2,5 dage 
D  

2,5 dage 
S       

 Kundebetjening   5 dage S         

 Tændingssystemer 1   
2,5 dage 
D  5 dage S       

 2 & 4 takt motor   5 dage d  
2,5 dage 
S       

 Indsug. og udst. Syst.   
2,5 dage 
D  

2,5 dage 
S       

 Bremse & affjedring   
7,5 dage 
S         

 Faglig komm. 1     5 dage S       

 Erhvervsfoståelse     
2,5 dage 
D  

2,5 dage 
S     

 Transmission 1     5 dage S       

 Indsprøjning 1       
2,5 dage 
D     

 Branchemiljø       5 dage S     

 Stel & hjul 1       5 dage S     

 Motorstyring 1       5 dage S     
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 Elektriske scootere       5 dage S     

 Motorstyring 2         5 dage S   

 Transmission 2         5 dage S   

 ABS bremser         5 dage S   

 Indsprøjtning 2         5 dage S   

 Iværksætteri         5 dage S   

 Motorstyring           4 dage S 

 4 takt motor           
7,5 dage 
S 

 Stel & hjul 2           
2,5 dage 
S 

 Faglig komm. 2           5 dage S 

 Tændingssystemer 2           5 dage S 

 Svendeprøve           1 dag E 

Uger i alt MC    5  5  5  5  5 
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2.4.7 Fagoversigt på hovedforløb 
 

 

SKEMA 1 – elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb cykelmekaniker 

SKEMA 2 – elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb motorcykelmekaniker 

 
 

Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever 
under 25 år. 
 

Skema 1 
 

Fagmål Præstations- 

standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

2892 Bremsesystemer 

 

1 Eleven kan justere og 
reparere hydrauliske og 
mekaniske driftsbremser, 

Rutineret  

 

1. Du skal reparere og justere mekaniske 
bremser. 
 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori. 

 

 

 

H1 tema 1+2+3+4 
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herunder overholde de 
miljømæssige krav. 

 

 

2 Eleven kan vurdere om 
cyklen overholder de 
sikkerhedsmæssige og 
lovmæssige krav, herunder 
vurdere de slidmæssige dele 

i henhold til data. 

 

3 Eleven kan fortage korrekt 
justering. 

 

Du skal reparere mekaniske og hydrauliske 
bremser og opfylde personlige og 
miljømæssige krav. 

 

2. Du skal have kendskab til dansk lovgivning, 
du skal kunne søge informationer om 
dette relevante steder. 
Du skal vide hvor du finder div. data på 
sliddele og lign.  f.eks. i 
værkstedshåndbøger. 

 

3. Du skal kunne finde relevante data i div. 
værkstedshåndbøger. 
 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

H2 tema 1+2+3+4 

 

 

 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 

 

 

 

 

 

 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 

2893 Elektriske systemer på 
cykler 

 

1 Eleven kan kontrollere og 
fejlrette på lyssystemer, 
herunder udmåle 
strømkilden. 

 

Rutineret  

 

 

1. Du kan, ved hjælp af div. måleudstyr 
udmåle og fejlrette på div. lygtesystemer, 
herunder dynamonav. 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori. 

 

 

 

 

H2 tema 4 
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2 Eleven kan vælge korrekt 
lyskilde og foretage 
korrigerende målinger ud fra 
forståelse og læsning af 
diagrammer. 

 

3 Eleven kan vejlede kunder i 
valg af passende 
lygtesystemer. 

 

2. Du kan montere disse systemer på 
kundens cykel. Du kan læse div. 
diagrammer, for korrekt montering. 

 

 

 

3. Du kan, i forhold til lovgivning osv., vejlede 
kunder i korrekt lysvalg, alt efter kundens 
behov og krav til lys. 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

H2 tema 4 

 

 

 

 

 

H2 tema 4 

2895 Styretøj på cykler 

 

1 Eleven kan foretage 
eftersyn, fejlfinding og 
reparation af cyklens styretøj 
ud fra sin forståelse og 
beregning af styretøjets 

geometri. 

 

2 Eleven kan udføre fræsning 
og tilpasning af styrelejer 

Rutineret  

 

1. Du kan efterse, fejlfinde og reparere på 
faste og hydrauliske forgafler. 
 
 
 
 
 

2. Planfræse anlægsflader, tilpasse og vælge 
korrekte lejetyper. 
Herunder informationssøgning både på 
dansk og fremmedsprog. 
 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

 

 

 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 
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samt foretage korrekt 
justering af lejer. 

 

3 Eleven kan fortage 
tilpasning af forgaflens stilk 
samt tilpasse og montere 
frempind og styr samt vælge 
korrekt forgaffel. 

3. Du kan montere frempind, styr, osv., 
beregne stabelhøjde, stammelængde og 
lign. Du kan vejlede kunden i valg af 
korrekt forgaffel, efter kundes behov og 
ønsker. 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 

 

 

 

 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 

2896 Transmission 1 

 

1 Eleven kan ud fra sin viden 
om forskellige indvendige/ 
udvendige geartyper og deres 
funktion foretage eftersyn af 
disse. 

 

2 Eleven kan fortage 
systematisk fejlfinding af 
transmissionssytemer, vælge 
korrekt smøremiddel, kæde 
og krans samt beregne 

og udmåle kædelinie. 

 

Rutineret  

 

1. Du kan foretage eftersyn på ind- og 
udvendige gear, du kan forklare kraftens 
vej i relevante gear nav, du kan lave alle 
eftersyn på navene. 

 

 

 

2. Du kan ud fra din viden om navets 
funktion, foretage fejlfinding, reparation 
og service på navene. Du kan efter 
fabrikantens forskrifter vælge korrekt 
smøremiddel til navene, dette gælder 
både ind- og udvendige gearsystemer. Du 
kan beregne kædelinje og geartal. 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 

 

 

 

 

 

 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 
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3 Eleven kan vælge og 
tilpasse kabler 

3. Du kan vælge og tilpasse de rigtige kabler 
og wirer til de forskellige gearsystemer, 
efter fabrikantens forskrifter. 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

H1 & H2 tema 1+2+3+4 

 

3639 Affjedring 

 

1 Eleven kan foretage 
eftersyn, fejlfinding og 
reparation af cyklens 
affjedring og styretøj ud fra 
fabrikantens vejledning. 

 

 

2 Eleven kan opsætte 
affjedringen ud fra 
fabrikantens og kundens 
vejledning og ønsker. 

 

 

3 Eleven kan fortage en 
klarificering af syntetiske og 
mineralske oliers egenskaber 

Avanceret 
og ekspert 

 

 

1. Du kan servicere shocks og forgafler og 
optimere deres funktion efter specifikke 
behov. Desuden har du kendskab til 
styrtøjets opbygning og funktion generelt. 

 

 
 

2. Du kan udvælge forgafler og shocks til 
ramme designs og har viden om de 
specifikke produkter som du kan formidle 
videre på dansk og fremmedsprog. Du kan 
opsætte gafler til kundes behov og krav. 
 

3. Du har en konkret viden om de forskellige 
oliers egenskaber, dette gælde både de 
syntetiske og de mineralske olier. 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

 

 

H3 tema 1+2 

 

 

 

 

 

 

H3 tema 1+2 
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i henhold til viskositet og 
densitet. 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

H3 tema 1+2 

 

3643 Transmission 2 

 

1 Eleven kan ud fra sin viden 
om forskellige udvendige/ 
indvendige geartyper og 
deres funktion fortage 
systematisk fejlfinding på 
disse. 

 

2 Eleven kan foretage korrekt 
valg af kæde og krans samt 
smøremidler. 

 

3 Eleven kan tilpasse og 
vælge korrekte kabler. 

 

 

Avanceret 
og ekspert 

 

 

1. Du kan foretage eftersyn på ind- og 
udvendige gear, du kan forklare kraftens 
vej i relevante gear nav, du kan lave alle 
eftersyn på navene. 
 
 
 
 
 

2. Du kan i samarbejde med kunden vælge 
krans og kæde til udvendige gear og 
derefter montere og servicere dette. 
 
 

3. Du kan vælge og tilpasse de rigtige kabler 
og wirer til de forskellige gearsystemer, 
efter fabrikantens forskrifter 
 
 
 
 

4. Du kan ud fra din viden om navets 
funktion, foretage fejlfinding, reparation 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

 

H3 & H4 tema 1+2 

 

 

 

 

H3 & H4 tema 1+2 

 

 

H3 & H4 tema 1+2 

 

 

 

H3 & H4 tema 1+2 
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4 Eleven kan beregne geartal 
og beregne og udmåle 
kædelinje. 

 

 

5 Eleven kan fræse og 
gevindskære krankboks samt 
justere lejer 

og service på navene. Du kan efter 
fabrikantens forskrifter vælge korrekt 
smøremiddel til navene, dette gælder 
både ind- og udvendige gearsystemer. Du 
kan beregne kædelinje og geartal 
 

5. Du kan planfræse og gevindskære 
krankbokse, du kan justere lejer både i 
krank og nav. 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

Der veksles 
mellem værksted 
og teori 

 

 

8150 Faglig kommunikation 
1 

 

1 Eleven kan indsamle, forstå 
informationer og data på 
engelsk, eller et andet 
relevant fremmedsprog, i 
skrift og tale ved at 

anvende 
informationsteknologi 

 

2 Eleven kan ud fra sin viden 
om sprogets brug og 
muligheder udtrykke sig 
mundtligt omkring 
erhvervsfaglige, personlige og 

Rutineret  

 

 

1. Du kommer til at indsamle informationer 
på websites med lette tekster på 
fremmedsprog (engelsk) og herefter skrive 
og tale engelsk i klassen. 

 

 

 

 

2. Du kommer til at samtale om 
cykler/mekanik, kundeservice i et enkelt 
sprog. 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle temaer på H1 & H2 
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erhvervsmæssige forhold, i et 
enkelt sprog. 

 

3 Eleven har kendskab til 
kommunikationsformer og 
metoder, der er afpasset 
modtageren, herunder 
forskellige præsentations-, 

rapporterings- og 
informationsformer 

 

4 Eleven kan på en forståelig 
og hensigtsmæssig måde 
beskrive planlægnings- og 
arbejdsopgaver over for 
kolleger og kunder 

på fremmedsproget. 

 

5 Eleven kan forstå og 
benytte grundlæggende 
elementer i 
konflikthåndtering. 

 

 

 

 

3. Du får kendskab til forskellige måder at 
kommunikere på i forhold til kolleger, 
forhandlere og kunder, f.eks. manualer, 
arbejdssedler mv. 

 

 

 

 

4. Du kommer til at beskrive forskellige 
arbejdsopgaver i forhold til både kunder og 
kolleger på engelsk. 

 

 

 

5. Du kommer til at arbejde med 
konfliktløsning i forhold til dit daglige 
arbejde. 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 
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8151 Branchemiljø 

 

1 Eleven kan anvende sin 
viden om opbevaring og 
bortskaffelse af de 
miljøbelastende produkter, 
som anvendes i branchen. 

 

2 Eleven kan fremstille en 
APV og forstå 
hovedpunkterne i 
arbejdsmiljøloven. 

 

3 Eleven kan anvende sin 
viden om forholdene omkring 
personlig hygiejne i forhold til 
materialeanvendelse i 
værkstedet. 

Rutineret   

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

Alle temaer på H1 - H4 
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4 Eleven kan anvende sin 
viden om arbejdspsykologi i 
forhold til sit arbejde inden 
for branchen. 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

8152 Materialekendskab 

 

1 Eleven kan i forbindelse 
med valg af materialer 
anvende sin viden om de 
mest almindeligt 
forekommende materialer, 
herunder betydningen af 
materialernes styrke/svaghed 
samt kendskab til branche 
specifikke standarder. 

 

2 Eleven kan i forbindelse 
med bearbejdning, 
vedligehold og reparation 

Rutineret  

 

1. Du kommer gennem arbejdet med diverse 
cykler til at få viden on de forskellige 
materialers egenskaber, styrker og 
svagheder. Du lærer hvilke materialer der 
kan bruges til specifikke ting. 

 

 

 

 

 

2. Du vil undervejs i forløbet arbejde med 
planfræsning, slibning, filing og lign. lære 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle temaer på H1 – H4 
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beskrive og forklare metallers 
og kompositmaterialers 

egenskaber. fx aluminium, 
magnesium, titanium og 
karbon. 

 

3 Eleven kan i forbindelse 
med fremstilling, vedligehold 
og reparation beskrive og 
forklare plastmaterialers 
egenskaber. 

 

de forskellige materialers egenskaber at 
kende. 

 

 

 

 

 

3. Du vil med fremstilling og reparation lære 
om de forskellige plasttyper og deres 
egenskaber. 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

8153 Kundebetjening og 
kundepleje 

 

1 Eleven kan optræde som 
supplerende sælger i 
forretningen, i forbindelse 

Rutineret   

 

 

 

 

 

Alle temaer på H1 - H4 
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med branchens salg, handel 
og markedsføring 

 

2 Eleven opnår kendskab til 
købeloven og har indsigt i 
branchens salgsstruktur. 

3 Eleven opnår 
grundlæggende kendskab i 
kundepleje og 
kundeforståelse. 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

8154 Erhvervsforståelse 

 

1 Eleven kan begå sig i 
branchens relevante 
erhvervs- og 
samfundsmæssige 

Rutineret   

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

Alle temaer på H1- H4 
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sammenhæng, herunder 
hensyntagen til miljø og 

bæredygtighed. 

 

2 Eleven kan fortage simple 
kalkulationer som er 
relevante for virksomheden 
og forstå de processer der 
indgår fra ide til færdigt 

produkt 

 

3 Eleven kan fungere på et 
internationalt arbejdsmarked 
gennem anvendelse af et 
hensigtsmæssigt og enkelt 
sprog i en 

erhvervsfaglig sammenhæng. 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

8184 Faglig kommunikation 
2 

 

1 Eleven kan tage initiativ til 
at indhente og formidle 

Ekspert 

 

 

 

 

1. Du kommer til at arbejde med opgaver, 
hvor du selv skal undersøge både kendte 

 

 

 

 

 

 

Alle temaer på H3 & H4 
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informationer og data på 
engelsk eller et andet 
relevant fremmedsprog i 

skrift og tale, også i ikke 
kendte situationer. 

 

2 Eleven kan ud fra sin viden 
om sproget udtrykke sig 
mundtligt omkring 
erhvervsfaglige, personlige og 
erhvervsmæssige forhold 

ved anvendelse af et varieret 
sprog. 

 

3 Eleven kan udvise 
kreativitet ved udvælgelse af 
forskellige 
kommunikationsformer og -
metoder, der er afpasset 
modtageren, 

herunder forskellige 
præsentations-, 
rapporterings-, 
dokumentations og 
informationsformer 

og ukendte websites/artikler på engelsk, 
lave skriftlig opgaver og herefter 
fremlægge opgaven. 

 

 

 

2. Du skal anvende det du allerede kan på 
engelsk til at udvide dit ordforråd på 
engelsk ved at tale om både faglige, 
personlige/daglige og erhvervsmæssige 
forhold i klassen. 

 

 

 

3. Du skal arbejde med selv at kunne 
udvælge passende måder at kommunikere 
på i forhold til kunder, kolleger, 
forhandlere mv. ved at bruge forskellige 
metoder, arbejdssedler, tilbud mv. 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 
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4 Eleven kan på eget initiativ 
søge og anvende avancerede 
informationer på engelsk og 
evt. andre relevante 
fremmedsprog ved 

at anvende 
informationsteknologi. 

 

5 Eleven kan ud fra sin indsigt 
i sproglige nuancer, udvise 
overblik i konfliktsituationers 
løsning på relevant 
fremmedsprog. 

 

6 Eleven på en varieret og 
klar måde redegøre for både 
rutinerede og ikke-rutinerede 
planlægnings- og 
arbejdsopgaver over for 
kolleger og kunder på 
fremmedsproget. 

 

4. Du kommer til at arbejde med selv at 
kunne søge avancerede relevante 
informationer på engelsk og evt. andre 
fremmedsprog ved at anvende IT. 

 

 

 

 

 

5. Du kommer til at arbejde med at have 
overblik over en konflikt og kunne løse 
den på et fremmedsprog. 

 

 

 

6. Du kommer til at arbejde med kunne 
fortælle om, hvordan du løser en kendt og 
en ikke-kendt arbejdsopgave overfor 
kunder og kolleger på engelsk 
(fremmedsproget). 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 
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8185 Fremstilling af cykelstel 

 

1 Eleven kan vejlede kunden i 
valg af specialcykel og 
vurdere de forskellige 
materialers 
anvendelsesmuligheder til 
fremstilling af cykelstel 

 

2 Eleven kan måltage en 
given kunde, ud fra deres 
viden om kropsanatomi og 
foretage udmåling med både 

Avanceret  

 

1 Du kan vejlede kunden, i butikken, således at 
kunden får den ”rigtige” cykel, til sit behov og 
ønsker. 

 

 

 

2 Du kan tage mål på kunden, således at kunden 
får den rigtige str. cykel. Dette kan gøres med de 
midler man har til rådighed. 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

 

Alle temaer på H4 
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elektroniske og mekaniske 
hjælpemidler. 

3 Eleven kan ud fra 
måltagning lave en tegning i 
forbindelse med fremstilling 
af cykelrammen. 

 

4 Eleven kan vurdere 
materialernes styrke og 
egenskaber og forstå og 
forklare cyklens geometri 

 

5 Eleven kan udføre korrekt 
termisk sammenføjning. 

 

6 Eleven kan foretage 
måltagning af kunde og 
herefter indstille cykel efter 
kundes individuelle behov. 

 

 

 

3 Du kan tegne et stel, hvorpå de rigtige stelvinkler 
og lign. fremgår. 

 

 

4 Du kan forklare teorien vedr. stel geometri, 
materialernes egenskaber osv. 

 

 

 

5 Du kan lodde rørene efter gældende forskrifter. 

 

 

6 Du kan indstille cyklen så den passer til kundes, 
efter kundens ønsker, dog således at det er faglig 
korrekt. 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 
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8186 Bremsesystemer på 
cykler 2 

 

1 Eleven kan foretage 
udluftning, justering og 
reparation af hydrauliske 
driftsbremser. 

 

2 Eleven kan justere og 
reparere mekaniske 
bremsesystemer 

 

3 Eleven kan vurdere, om 
cyklen overholder de 
sikkerhedsmæssige og 
lovmæssige krav samt 
foretage vurdering af de 

slidmæssige dele i henhold til 
data samt foretage korrekt 
justering ud fra overholdelse 
af de miljømæssige krav. 

 

Avanceret  

 

 

1. Du skal reparere og justere hydrauliske 
bremser og opfylde personlige og 
miljømæssige krav. 
 

 

 

2. Du skal reparere mekaniske bremser og 
opfylde personlige og miljømæssige krav. 
 

3. Du skal have kendskab til dansk lovgivning, 
du skal kunne søge informationer om 
dette relevante steder. 
Du skal vide hvor du finder div. data på 
sliddele og lign.  f.eks. i 
værkstedshåndbøger. 

 

 

 

 
4. Du skal kunne finde relevante data i div. 

værkstedshåndbøger. 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle temaer på H3 & H4 
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4 Eleven kan montere og 
reparere hydrauliske bremser 
efter fabrikantens forskrifter. 

 

5 Eleven har kendskab til 
mineralsk olie og Dot 3- 4-5.1 
bremsevæske, og deres 
fordele og ulemper samt 
levetid. 

 

6 Eleven kan beregne de 
fysiske forhold ved en 
nedbremsning samt anvende 
sin viden om bremsens 
kræfter. 

 

7 Eleven kan redegøre for 
mineralsk olie og beskrive de 
vigtigste produkter, der 
udvindes deraf. 

 

 

 

5. Du skal lære de forskellige bremsevæsker, 
både mineralsk bremseolie og DOT 
væskerne. Du får kendskab til deres 
egenskaber og miljømæssige påvirkninger. 

 

 

6. Du får kenskab til bremsekraft osv., 
bremsernes opbygning. F.eks. 

 

 

 

 

7. Du skal beskrive hvad mineralsk olie er, og 
hvad det bruges til, udover bremsevæske. 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 
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8190 Cykeltyper 

 

1 Eleven kan afdække 
kundens behov og herefter 
fremstille og ombygge 
specialcykler 

 

2 Eleven kan klassificere 
cykler i kategorier efter 
udsende og rammens 
geometri eks. Hybrid, club, 
turing, race, mtb, bmx og 

liggecykler. 

 

3 Eleven kan manuelt 
fremstille ændringer af 
specialcykler. 

 

4 Eleven kan ud fra kendskab 
til standarder for 
specialcykler og kunne 

Avanceret  

 

1. Du skal i forbindelse med en samtale med 
kunden, afdække dennes behov og 
derefter vejlede kunden til valg af rigtig 
cykel. 

 

2. Du kan bestemme cykeltyper ud fra din 
viden omkring stel, gear osv. 

 

 

 

 

 

3. Du kan lave ændringer på diverse cykler 
ud fra din viden om materialers 
egenskaber. 

 

4. Du skal kunne vejled kunden omkring alt 
udstyr, dette gælder f.eks., hjelme tøj, div. 
udstyr til cyklen 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

Tema 3 på H3 



Lokal undervisningsplan for indgangen: Cykel- motorcykelmekaniker 
 

52 
 

vejlede kunden i valg af 
sikkerhedsudstyr og 

specialudstyr. 

 

8509 Fremstilling af hjul 

 

1 Eleven kan bygge og 
overholde data for hjulets 
paraply samt horisontalt og 
vertikalt kast. 

 

2 Eleven kan beregne data for 
eger og fremstille hjul med 
forskellige eger kryds. 

 

 

 

 

3 Eleven har kendskab til 
forskellige eger typer og 
deres mekaniske egenskaber. 

Avanceret  

 

1. Du skal kunne bygge hjul, således at alle 
krav overholdes til både sidekast og hop. 

 

 

 

2. Du kan beregne eger længde ved hjælp af 
eger formlen, desuden skal du kunne 
kontrollere din udregning ved hjælp ar div. 
programmer til eger udregning. Du skal 
bygge hjul med forskellige 
opspændingsmønstre. 

 

3. Du skal have kendskab til forskellige eger 
typer, f.eks. flade og lige eger og deres 
egenskaber. 
 

4. Du har kendskab til hjulenes lejer, de 
forskellige typer. Du har kendskab til de 
forskellige værktøjer til både afmontering 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

Alle temaer på H1 – H4 
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4 Eleven har kendskab til 
hjulenes leje typer og kan 
foretage udskiftning af 
hjullejer ud fra sin viden om 
lejetyper. Smøring og 

vedligeholdelse. 

 

 

og i presning af div. lejer. Du har kenskab 
til vedligeholdelse og smørring af lejerne. 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

11516 Iværksætteri og 
innovation 

 

1 Eleven får kendskab til 
innovations- og iværksætter- 
og selvstændighedsbegrebet. 

 

2 Eleven kan gøre rede for 
etableringsforhold, herunder 
virksomhedens daglige drift, 
finansieringsmuligheder, og 
for vilkår ved 

virksomhedens ophør. 

 

Rutineret   

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

Alle temaer på H 3 & H4 
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3 Eleven har viden om 
sammenhængen mellem 
teknologisk udvikling og 
udviklingen i samfundet, 
herunder hvordan markedet 

og allerede etablerede 
teknologiske systemer samt 
politiske forhold indvirker på 
den teknologiske udvikling 
inden for cykler, 

knallerter og motorcykler. 

 

4 Eleven kan foretage 
idégenerering og 
idéudvælgelse, der bygger på 
kendte eller helt nye ideer. 

 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori og 
værksted 
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1934 Afsl.prv: Cykel/MC-
udd., Cykelmekaniker 

 

1 Eleven har bestået den 
afsluttende prøve. 

 

 

 

 

Uden niveau  

 

1. Du skal til svendeprøven udføre 3 opgaver, 
der er 2 faste, hjulbygning og et indvendigt 
gearnav. Derudover er der en ekstra 
opgave som kan være alt det du har været 
igennem på dine hovedforløb. F.eks. 
servicering af forgaffel, hydrauliske 
bremser, klargøring ny cykel osv. 

2. Der vil under svendeprøven være 2 
skuemestre og mindst en lærer, 
eksaminator, til stede. 

3. De vil under prøven spørge, for at vurdere 
dine kvalifikationer, både fagfaglige og 
teoretiske, og efterfølgende give en 
samlet karakter for de 3 opgaver. 

 

 

Dette foregår i 
værkstedet. 
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Skema 2 
 

Fagmål Præstations- 

standard 

Læringsmål Aktiviteter Tidspunkt i 
uddannelsen 

 

 

1660      Afslut. Prøve: MC uddannelsen. 

 

 

 

 

 

Uden 
niveau. 

 

 
1. Afsluttende prøve 

 

 

 

 

 

Praktisk prøve 

6 timer. 

 

 

 

H5 
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2920      Motorstyring del 2. 

 

 

1. Eleven kan anvende sin viden om 
forskellige motorstyringssystemers 
funktionsprincipper ved udmålings- 
og fejlfindingsopgaver på flere 
cylinderede motorer. 
 

2. Eleven kan udvælge og anvende 
relevant måleudstyr i forbindelse 
med at fejlfinde og reparere på 
motorstyringsanlæg. 
 

 
 
 

 

 

Avanceret. 

 

 

 

 

 

1. Her arbejder du videre med det du har 
lært på H3. 
 

2. Fejlfinding efter VHB, diagrammer og 
logisk tankegang, samt brug af 
systemtestere, multimeter, oscilloskop, 
5 gas testere m.m. 
 

3. Om udstødningsgasser og de 
muligheder der er for fejlfinding ved at 
kunne forstå disse, herunder også om 
miljø og sikkerhedsmæssige krav. 
 

4. Lære om anti forurenende systemer. 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4 

 

 

 

 

 

 

 

3650     Indsprøjtning 1. 

Udmåling, fejlfinding og reparation. 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H3 
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1. Eleven kan ud fra sin viden på           
forskellige indsprøjtningssystemers    
funktion på 2 og 4 takts motorer, 
kontrollere virkemåde på en 
cylindrede køretøjer. 

 
2. Eleven kan anvende måle og 

testudstyr til fejlfinding og 
reparation på 
indsprøjtningssystemer, herunder 
indstilling og kalibrering af 
spjældhuse. 

 

 

 

 

 

 
1. Indsprøjtningssystemet erstatter 

karburatoren, du lærer om hvordan 
systemet arbejder. 
 

2. Hvordan indsprøjtningens dyser, følere 
og alle de andre komponenter fungerer, 
så du vil være i stand til at reparere og 
udmåle disse 
 

3. Du lærer at læse ledningsdiagrammer 
og bruge disse til selv at udtænke, 
hvordan du vil fejlfinde på systemet. 
 

 
 

 

 

 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 

 

 

 

8150      Faglig kommunikation 1. 

 

 
1. Eleven kan indsamle, forstå 

informationer og data på engelsk, 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

6. Du kommer til at indsamle informationer 
på websites med lette tekster på 

 

 

 

 

 

 

 

H2 
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eller et andet relevant 
fremmedsprog, i skrift og tale ved at 
anvende informationsteknologi. 
 
 
 
 

2. Eleven kan ud fra sin viden om 
sprogets brug og muligheder 
 
udtrykke sig mundtligt omkring 
erhvervsfaglige, personlige og 
erhvervsmæssige forhold, i et enkelt 
sprog. 
 

3. Eleven har kendskab til 
kommunikationsformer og metoder, 
der er afpasset modtageren, 
herunder forskellige præsentations-
rapporterings- og 
informationsformer 
 

4. Eleven kan på forståelig og 
hensigtsmæssig måde beskrive 
planlægnings- og arbejdsopgaver 
over for kollegaer og kunder på 
fremmedsprog. 
 

5. Eleven kan forstå og benytte 
grundlæggende elementer i 
konflikthåndtering. 

 

fremmedsprog (engelsk) og herefter 
skrive og tale engelsk i klassen. 
 

7. Du kommer til at samtale om 
cykler/mekanik, kundeservice i et enkelt 
sprog. 

 

8. Du får kendskab til forskellige måder at 
kommunikere på i forhold til kolleger, 
forhandlere og kunder, f.eks. manualer, 
arbejdssedler mv. 

 

9. Du kommer til at beskrive forskellige 
arbejdsopgaver i forhold til både kunder 
og kolleger på engelsk. 

 

10. Du kommer til at arbejde med 
konfliktløsning i forhold til dit daglige 
arbejde. 
 

 

 

 
 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 
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8151    Branchemiljø. 

 

 

1. 1 Eleven kan anvende sin viden om 
opbevaring og bortskaffelse af de 
miljøbelastende produkter som 
anvendes i branchen. 

 
2. Eleven kan fremstille en APV og forstå 

hovedpunkterne i arbejdsmiljø loven. 
 

3. Eleven kan anvende sin viden, om 
forholdene omkring personlig 
hygiejne i forhold til 
materialeanvendelse i værkstedet. 
 

4. Eleven kan anvende sin viden om 
arbejdspsykologi i forhold til sit 
arbejde inden for branchen 

 
 
 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Du lærer om APV og opbygning og 
vigtigheden af denne 
 

5. Om sikkerhedskoder, bortskaffelse og 
opbevaring af kemiprodukter. 
 

6. Samt hvordan du beskytter dig selv og 
dine omgivelser med kemiske 
påvirkninger fra de produkter du 
arbejder med i hverdagen. 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 

 

 

 

 

 

 

 

H3 
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8152    Materiale kendskab. 

 

 

1. eleven kan i forbindelse med valg af 
materialer anvende sin viden om de 
mest almindeligt forekommende 
materialer, herunder betydningen af 
materialernes styrke/svaghed samt 
 

2. kendskab til branchespecifikke 
standarder. 
 

3. Eleven kan i forbindelse med 
bearbejdning, vedligehold og 
reparation beskrive og forklare 
metallers og kompositmaterialers 
egenskaber, fx aluminium, 
magnesium, titanium og karbon. 
 

4. Eleven kan i forbindelse med 
fremstilling, vedligehold og 
reparation beskrive og forklare 
plastmaterialers egenskaber. 

 

 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

 

1. Vi ser på hvorfor man nogen gange 
bruger støbte motordele frem for 
smedede. 

 

 

 

2. På hvordan og hvorfor det er vigtigt 
med korrekt til spænding af bolte m.m. 
 

3. På forskelige materialer og hvad og 
hvor vi kan bruge dem. 
 

4. Hærdeprocesser m.m. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 

 

 

 

 

H1 & H2 
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8153      Kundebetjening og kundepleje. 

 

 

1. Eleven kan optræde som 
supplerende sælger i forretningen, i 
forbindelse med branchens 
salgsstruktur. 
 

2. Eleven opnår kendskab til købeloven 
og har indsigt i branchens 
salgskultur. 
 

 

 
 
 

3. Eleven opnår grundlæggende 
kendskab i kundepleje og 
kundeforståelse. 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

1. Du skal du arbejde med alle de ting, der 
foregår omkring værkstedet, i butikken, 
hos leverandøre, ved disken. 
 

2. Du skal arbejde med alle de 
kommunikationsformer, som bliver 
brugt i branchen, lige fra arbejdskort og 
snak med kunden til indhentningen af 
informationer og salg i butikken. 
 
 
 

 

3. Du skal arbejde med præsentationer af 
et eller flere produkter, som skal 
fremlægges i klassen både på dansk og 
engelsk. 
 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 
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4. Samtidig skal du kunne udfylde et 
arbejdskort og skrive en regning dertil. 
 

5. Du skal også arbejde med købeloven og 
kundebetjening, så du kan hjælpe med 
at passe butikken, når mester ikke er 
der. 
 

6. Ligeledes skal du lære om 
konflikthåndtering, så du kan håndtere 
en utilfreds kunde, men også være med 
til at stemningen på værkstedet er god. 
 

7. Sidst skal du arbejde med motorcykel 
branchen i en samfundsmæssig 
sammenhæng herunder også miljø. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Erhvervsforståelse. 
 

 

1. Eleven kan begå sig i branchens 
relevante erhvervs- og 
samfundsmæssige sammenhæng, 

 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

 

1. Her lærer du om kundekontakt, at 
sælge dig selv og butikken på bedste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H2 & H 3 
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herunder hensyntagen til miljø og 
bæredygtighed. 
 

2. Eleven kan fortage simple 
kalkulationer som er relevante for 
virksomheden og forstå de processer, 
der indgår fra ide til færdigt produkt. 
 

3. Eleven kan fungere på et 
internationalt arbejdsmarked 
gennem anvendelse af et 
hensigtsmæssigt og enkelt sprog i en 
erhvervsfaglig sammenhæng. 
 

 
 

 

vis. Du lærer om hvordan man får 
tingene til at hænge sammen 
økonomisk, både på 
 
 
værkstedet og i den butik som ofte 
følger med. 
 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 
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8155     Transmission 1. 

 

 

1. Eleven kan anvende sin viden om 
forskellige transmissionssystemer og 
deres funktion i forbindelse med 
udførelsen af service på mekaniske 
og hydrauliske aktiveringssystemer, 
koblinger samt sluttransmissionen 
(kæde og drivrem/vario) på en 
cylindrede køretøjer. 
 

2. Eleven kan anvende måleudstyr og 
udskifte defekte komponenter på 
sluttransmissionen. 
 

3. Eleven kan indstille 
aktiveringssystemet korrekt, 
herunder anvende måleudstyret 
korrekt, beregne udvekslingsforhold 
og hastighed. 
 

4. Eleven kan servicere 
aktiveringssystemer, automatiske 
koblinger samt tør- og vådkoblinger. 
 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

1. Her lærer vi om gearkassens opbygning 
og virkemåde. 
 

2. Om fejlfinding og vurdering af lejer. 
tandhjul, m.m. 
 

3. Om varioen og dens komponenter. 
 

4. De forskellige koblingstyper og deres 
virkemåde. 
 

5. Om kabler og hydraulik. 
 

6. Om kædetyper og tandhjul 
 

7. Lære at udregne udveksling/ 
gearingsforhold. 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

H2 
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5. Eleven kan adskille og samle flere 
trins gearkasser, herunder udskifte 
defekte komponenter i gearkasser. 
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8156      Tændingssystemer og strømfor- 

brugere 1. 

 

 

1. Eleven kan ud fra sin viden om 
forskellige tændingssystemer og 
deres funktion udføre udmålings- og 
fejlfindingsopgaver på en cylindrede 
motorer. 
 

2. Eleven kan ud fra sin viden om 
forskellige tændingssystemer og 
deres funktion udføre udmålings- og 
fejlfindingsopgaver på en cylindrede 
motorer. 
 

3. Eleven kan anvende el-teknisk 
måleudstyr i forbindelse med 
fejlfinding og reparation af start- og 
ladeanlæg. 
 

4. Eleven kan anvende sin viden om 
start- og ladeanlæg og deres 
funktion i forbindelse med 
udmålings- og fejlfindingsopgaver på 
encylindrede køretøjer. 
 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

 

1. Her lærer du om komponenterne i de 
forskellige tændingsanlæg, tændspole, 
pick-up’er, platin, kondensator m.m. 
 

2. Vi ser på CDi og TCi boksenes 
opbygning og funktion. 

 
3. Lære om at læse og tegne diagrammer 

 
4. Om tændingstidspunktet og forløbet 

om hvad der sker i motoren. 
 

5. Om fejlfinding og justering af 
tændingsanlægget 

 
6. Vi lærer om generatoren og dens 

komponenter og opbygning/virkemåde 
 

7. Om fejlfinding og udmåling på MC 
 

8. Vi lærer om startmotoren, opbygning, 
komponenter og virkemåde. 

 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

H1 & H2 
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5. Eleven kan anvende sin viden om 
lygter og ledningsnet og deres 
funktion i forbindelse med 
udmålings- og fejlfindingsopgaver på 
encylindrede køretøjer. 
 

 

 
6. Eleven kan fejlfinde og reparere på 

lys- og signalanlæg. 
 

7. Eleven kan anvende el-teknisk 
måleudstyr samt fejlfinde og 
reparere på ledningsanlæg. 
 
 

 

 

 
9. Om fejlfinding på start systemet og den 

sikkerhedssystemer 
 
 

 

 

 
 

10. Vi lærer også om MC ‘ens almindelige 
elsystem, lygter ledningsnet, relæer, 
sikringer og andet udstyr. 
 

11. Om at læse diagrammer samt 
fejlfinding ved hjælp af disse. 
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8179       Bremser og affjedring. 

 

 

1. Eleven kan anvende sin viden om 
forskellige bremsesystemer og deres 
funktion i forbindelse med 
serviceopgaver på mekaniske og 
hydrauliske aktiveringssystemer. 
 

2. Eleven kan udskifte defekte 
komponenter og bremsevæske, 
indstille aktiveringssystemet korrekt 
samt servicere aktiveringssystemer 
bl.a. ud fra beregning af tryk og 
bremsekraft i bremsesystemet. 
 
 
 
 
 

3. Eleven kan ud fra sin viden om 
traditionelle bagsvinger- og 
forgaffelkonstruktioner samt 
støddæmpere og deres funktion 
udføre udmålings-, service-, og 
fejlfindingsopgaver på disse. 

 

Rutineret.  

 

 

1. Her lærer du om forskellige 
bremsesystemer og deres virkemåde. 
 

2. Du lærer om komponenterne, 
hovedcylinderen, kaliberen, 
bremseslanger, bremsevæske m.m. 
 

3. Om forholdet i hydraulikken og om 
bremselængden 
 

4. Fejlfinding og reparation af 
bremsesystemerne. 
 

5. Omkring lovgivningen af bremser. 
 
 
 

6. Vi lærer om forgaflen, forskellige typer, 
støddæmperens funktion og virkemåde. 
 

7. Om fejlfinding, reparation og justering 
af disse. 
 

8. Omkring forskellige bagsvingere og 
deres affjedrings systemer. 
 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og værksted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 
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9. Omkring støddæmperene og deres 
virkemåde. 
 

10. Om reparation og justering af disse. 
 

 

 

 

 

 

8180      Stel og hjul. 

 

 

1. Eleven kan ud fra sin viden om 
forskellige stelkonstruktioner, 
herunder viden om begreber som 
stelgeometri og styre egenskaber 
udføre udmålings- og 
fejlfindingsopgaver på en cylindrede 
køretøjer. 
 

2. Eleven kan kontrollere stel, kronrør 
og forgaffel for skævhed, samt 
udskifte kronrørslejer. 
 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

1. Her lærer man om stellet opbygning og 
hvor stor betydning den har for 
motorcyklens køre egenskaber. 
 

2. Man lærer hvordan forgaffel, hjul, 
affjedring er opbygget, hvordan man 
tjekker for fejl/skævhed og hvordan 
tingene repareres og indstilles og 
justeres. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og værksted. 

 

 

 

 

 

 

 

H3 
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3. Eleven kan ud fra sin viden om 
forskellige hjul og dæk, herunder 
hvilken indflydelse disse har på 
køreegenskaberne, udføre 
udmålings- og fejlfindingsopgaver. 
 

4. Eleven kan udskifte eger og oprette 
hjul, samt rådgive kunden om 
dækvalg. 

 

 

3. Man lærer hvordan man beregner eger 
længder og at montere egene i et hjul, 
hvordan det oprettes, samt dæktyper 
og valg af disse. 
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8181      2og 4 takts motor. 

 

 

1. Eleven kan anvende sin viden om 2- 
og 4-taktsmotorer og deres funktion 
i forbindelse med eftersyn for slitage 
og fejl på en cylindrede køretøjer. 
 

2. Eleven kan kontrollere og vurdere 
motorens enkeltkomponenter, 
udskifte defekte komponenter samt 
udføre service på 2- og 4-
taktsmotorer. 
 

3. Eleven kan anvende sin viden om 2- 
og 4-taktsmotorer, herunder viden 
om køle- og smøresystemets 
funktion i forbindelse med kontrol af 
 
 
 
systemernes funktion på en 
cylindrede køretøjer. 
 

4. Eleven kan udskifte defekte 
komponenter. 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

1. Her lærer du om 2 og 4 taktmotores 
opbygning og virkemåde. 
 

2. Du lærer om de forskellig motor 
komponenter, forskelle og opbygning. 

 

3. Om hvad der sker i motoren når den 
kører. 
 

4. Om knastaksel diagrammer, 
kompressionsforhold, olietryk, 
kølesystem, ventiljustering m.m. 
 
 
 
 
 
 

5. Du adskiller en motor og udmåler 
diverse dele, lærer om nøjagtighed 
omkring dette. 
 

6. Omkring fejlfinding på motoren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 & H2 
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8182      Indsugnings og udstødnings 

systemer. 

 

 

1. Eleven kan anvende sin viden om 2- 
og 4-taktsmotorer, herunder 
karburatorens funktion i forbindelse 
kontrol af motorernes virkemåde. 
 

2. Eleven kan fejlfinde og reparere 
karburatorer samt grundindstille 
forskellige karburatortyper. 
 

3. Eleven kan anvende sin viden om 2- 
og 4-taktsmotorer, herunder 
udstødningssystemets og 
katalysatorens funktion på en 
cylindrede køretøjer i forbindelse 
med fejlfinding og kontrol af disse. 
 

4. Eleven kan foretage kontrol af 
systemets virkemåde. 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

 

1. Du lærer om karburatoren, 
komponenter, principper og funktion. 
 

2. Du lærer om fejlfinding og justering 
 

3. Du lærer om de andre komponenter, 
benzintank, elpumper, benzinhaner 
m.m.. 
 

4. Du lærer om lufttilskudssystemer, samt 
andre miljø tiltag. 
 

5. Om 2 vejs katalysator. 
 

6. Du lærer om udstødning og den 
principper, samt lovgivning. 
 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og værksted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H1 & H2 
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8183       Elektriske cykler, scootere og 

Elektriske anlæg. 

 

 

1. Eleven kan foretage vedligeholdelse 
og reparation af el-cykler/scootere. 

 
2. Eleven kan foretage udmåling og 

vedligeholdelse af en 
spændingskilde. 
 

3. Eleven kan vejlede kunder i valg af 
lygtesystemer og andet elektronisk 
udstyr. 
 

4. Eleven kan fejlfinde på lyssystemer 
ud fra beregning af spænding, strøm 
og modstand. 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

 

1. Du lærer om opbygning af el systemet 
på 
Scooteren, laver og ser på diagram. 

 

2. Du lærer om motorens funktion og 
opbygning. 
 

3. Du lærer om fejlfinding og justering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og værksted. 

 

 

 

H3 
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5. Eleven kan anvende sit kendskab til 
elektriske motorer ved løsning af 
branchens opgaver. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8184      Faglig kommunikation 2. 

1. Eleven kan tage initiativ til at 
indhente og formidle informationer 
og data på engelsk eller et andet 
relevant fremmedsprog i skrift og 
tale, også i ikke kendte situationer. 

2. Eleven kan ud fra sin viden om 
sproget udtrykke sig mundtligt 
omkring erhvervsfaglige, personlige 
og erhvervsmæssige forhold ved 
anvendelse af et varieret sprog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Du skal arbejde med alle de 

kommunikationsformer, som bliver 
brugt i branchen lige fra arbejdskort 
og snak med kunden til 
indhentningen af informationer og 
salg i butikken. 
 

2. Du skal arbejde med præsentationer 
af et eller flere produkter, som skal 
fremlægges i klassen både på dansk 
og engelsk. Samtidig skal du kunne 

 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

 

 

 

H5 
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3. Eleven kan ud fra sin viden om 
sproget udtrykke sig mundtligt 
omkring erhvervsfaglige, personlige 
og erhvervsmæssige forhold ved 
anvendelse af et varieret sprog. 

4. Eleven kan udvise kreativitet ved 
udvælgelse af forskellige 
kommunikationsformer og -
metoder, der er afpasset 
modtageren, herunder forskellige 
præsentations-, rapporterings-, 
dokumentations og 
informationsformer 

 

 

 

5. Eleven kan på eget initiativ søge og 
anvende avancerede informationer 
på engelsk og evt. andre relevante 
fremmedsprog ved at anvende 
informationsteknologi. 

6. Eleven kan ud fra sin indsigt i 
sproglige nuancer, udvise overblik i 
konflikt situationers løsning på 
relevant fremmedsprog. 

7. Eleven på en varieret og klar måde 
redegøre for både rutinerede og 

udfylde et arbejdskort og skrive en 
regning dertil. 
 

3. Du skal også arbejde med købeloven 
og kundebetjening, så du kan hjælpe 
med at passe butikken, når mester 
ikke er der. Ligeledes skal du lære 
om konflikthåndtering, så du kan 
håndtere en utilfreds kunde, men 
også være med til at stemningen på 
værkstedet er god. 
 

4. Sidst skal du arbejde med 
motorcykelbranchen i en 
samfundsmæssig sammenhæng 
herunder også miljø. 
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ikke-rutinerede planlægnings- og 
arbejdsopgaver over for kolleger og 
kunder på fremmedsproget. 

 

 

 

 

 

8187      Transmission 2. 

 

 
1. Eleven kan anvende sin viden om 

forskellige transmissionssystemer og 
deres funktion i forbindelse service 
og reparation på sluttransmissionen 
(kæde, drivrem og kardan) på flere 
cylindrede køretøjer samt service på 
gearkasser med manuel og 
automatisk gearskift. 
 
 

2. Eleven kan fejlfinde og reparere 
gearkasser samt beregne 
udvekslingsforhold og hastighed på 
samme. 

 
 

 

 

Avanceret 

 

 

 

 

 

1. Her får man chancen for at følge op på 
ting fra de tidligere hovedforløb. 
 

2. På MC med flere cylindre afmontere du 
motor, adskiller denne, udmåler, 
vurderer motor og gearkasse, alt samles 
igen, monteres og testes. 
 

3. Du lære om dobbeltkobling og 
kontrol/justering af disse med original 
tester. 
 

4. Du lærer om andre automatiske 
gearsystemer. 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og værksted. 

 

 

 

H4 
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8188     Tændingssystemer og strømfor- 

brugere 2. 

 

1. Eleven kan anvende sin viden om 
funktionsprincipperne for start- og 
ladeanlæg, lygter og ledningsnet ved 
udmålings- og fejlfindingsopgaver på 
flere cylindere køretøjer. 

 

2. Eleven kan anvende el-teknisk 
måleudstyr ved fejlfinding og 
reparation på start og ladeanlæg 
samt lys og signalanlæg. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avanceret 

 

 

 

 

1. Du kommer til at lave udmålings og 
fejlfindingsopgaver på starter og 
ladeanlæg. 
 

2. Lygter og ledningsnet med relevant 
måleudstyr og med original tester. 
 

3. Du har mulighed for at repetere 
med det du tidligere har lært. 

 
 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og værksted. 

 

 

 

H5 
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8189     Abs bremser. 

 

1. Eleven kan anvende sin viden om 
funktionsprincipperne for forskellige 
bremsesystemer fx integral eller 
delintegral ABS-bremser og ASR i 
forbindelse med reparation af 
bremsesystemer på flere cylindrede 
motorcykler. 
 

2. Eleven kan beregne tryk og 
bremsekraft i bremsesystemet. 
 

3. Eleven kan klargøre et køretøj til syn. 
 

4. Eleven kan udskifte defekte 
komponenter og udføre 
reparationer ud fra sin viden om 
overholdelse af sikkerheds og 
miljømæssige krav, herunder 
bortskaffelse og bærdygtighed. 

 

 

 

Avanceret. 

 

 

 

 

 

 

1. Du lære hver enkelte komponent i 
ABS/ASR systemet kende. 
 

2. Du lære at fejlfinde på hver enkelte 
komponent med relevant måleudstyr 
og med den originale tester. 
 

3. Du kan beregne bremsekraft i 
systemet. 
 

4. Du kan planlægge og klargøre 
køretøjet til syn. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lokal undervisningsplan for indgangen: Cykel- motorcykelmekaniker 
 

80 
 

   

 

 

3668    Motorstyring og komplekse 

systemer. 

 

1. Eleven kan udføre systematisk 
kontrol, fejlfinding og fejlretning på 
simple motorstyringsanlæg ved 
hjælp af kundeoplysninger, data og 
egnet måleudstyr, herunder måle 
følerne på simple 
motorstyringsanlæg ved hjælp af 
data og egnet måleudstyr. 

 

2. Eleven kan vurdere 
skadestofværdier i 
udstødningsgassen ved tomgang, 
dellast, fuldlast samt ved forskellige 
fejltyper. 

 

 

 

 

 

 

Avanceret. 

 

 

 
 
 
 
 

1. Du får yderlige kendskab til de 
forskellige motorstyringssystemer og 
de enkelte sensorer og aktorer. 
 

2. Du lærer at fejlfinde på de enkelte 
komponenter med relevant 
måleudstyr, samt med original tester. 
 

3. Du lærer, at vurder gasværdierne i 
udstødningen og anvende en 
gastester som diagnose værktøj. 
 

4. Du lære at anvende yderlige 
funktioner på testbænken. 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 

 

 

 

 

 

 

 

H5 
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8504      Motorstyring. 

 

 
1. Eleven kan anvende sin viden om 

forskellige motorstyringer og deres 
funktion i forbindelse med udmålings- 
og fejlfindingsopgaver på en 
cylindrede motorer. 

 
 

 
2. Eleven kan udvælge og anvende 

relevant måleudstyr i forbindelse 
med fejlfinding og reparation af 
tændingsanlæg. 
 

3. Eleven kan anvende sin viden om 
forskellige motorstyringssystemer og 
anvende disse under afprøvning på 
ydelsesprøvestand. 

 
 

 
 

 

 

 

Rutineret. 

 

 
 
 
 
 

1. Her lærer du om videreudviklingen af 
indsprøjtningen, den kaldes nu 
motorstyring da nu arbejder sammen 
med tændingsdelen. 

 

 
 
 

2. Du lærer om motorstyringsboksens 
funktion, ind og ud data m.m. 

 

3. Du lærer om de maps som styrer tænding 
og benzin. 
 

4. Lidt om hvordan de evt, kan ændres. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem 
værksted og 
teori. 

 

 

 

 

H3 

 

 

 



Lokal undervisningsplan for indgangen: Cykel- motorcykelmekaniker 
 

82 
 

 
 

8507     4 takts motor. 

 

 

1. Eleven kan ud fra sin viden om 
principperne for 4-takt motorer 
foretage eftersyn på flere cylindere 
køretøjer, herunder konstatere 
slidtage og fejl på disse. 
 

2. Eleven kan anvende måleudstyr til 
kontrol og vurdering af motorens 
enkeltkomponenter. 
 

3. Eleven kan fejlfinde og reparere 4-
takt motorer. 

 

 

Avanceret. 

 
 
 
 
 

1. Ud fra din viden er du nu i stand til at 
vurdere, udmåle og reparere de enkelte 
komponenter i motoren. 
 

2. Du er i stand til at justere og kontrollere, 
tænding, karburatore, motorstyring 
m.m.. 
 

3. Du er i stand til at bruge div. original 
testere, samt testbænk. 
 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5 
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8573      Indsprøjtning 2. 

 

 

1. Eleven kan ud fra sin viden om 
forskellige indsprøjtnings- og 
udstødningssystemer, 
katalysatorens og lambdasondens 
funktion på flercylindrede 4-takt 
motorer udmåle og fejlrette på 
systemet, således at det begrænser 
luftforurening. 

 
2. Eleven kan anvende måle- og 

testudstyr til fejlfinding og 
reparation på almindeligt forekomne 
anlæg som tankoverløb og 
udluftning, sekundær forbrænding 
og udstødningstilbageførsel i 
overensstemmelse med sikkerheds- 
og miljømæssige krav. 
 

 
 
 
 
 

 

 

Avanceret. 

 
 
 
 
 

1. Her arbejder du videre du har lært på H3, 
du vil kommer til at arbejde på flere 
cylindrede motorcykler med diverse 
antiforurenings systemer. 
 

2. Fejlfinding med systemtestere, lære om 
udstødningsgasser og de muligheder der 
er i at kunne forstå disse, herunder også 
om miljø og sikkerhedsmæssige krav. 
 

3. Du lærer om katalysatorteknik og de 
forskellig lambdasonder. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4 
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8576     Stel og hjul 2. 

 

1. Eleven kan kontrollere, reparere og 
justere styretøj, stel og 
affjedringskomponenter på en 
knallert/scooter eller en motorcykel. 

 
 

 

 

Avanceret. 

 
 
 

 
 
1. Du kan ude fra din viden om de 

forskellige steltyper, udskifte og 
reparere steldele og lejer. 
 

2. Du kan ude fra din viden fejlfinde og 
reparere up-side og down-side 
forgafler. 

 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

H5 
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11516   Iværksætteri og innovation. 

 

 

1. Eleven får kendskab til innovations- 
og iværksætter- og 
selvstændighedsbegrebet. 
 

2. Eleven kan gøre rede for 
etableringsforhold, herunder 
virksomhedens daglige drift, 
finansieringsmuligheder, og vilkår 
ved virksomhedens ophør. 
 

3. Eleven har viden om sammenhæng 
mellem teknologisk udvikling og 
udviklingen i samfundet, herunder 
hvordan markedet og allerede 
etablerede teknologiske systemer, 
samt politiske forhold indvirker på 
den teknologiske udvikling inden for 
knallerter og motorcykler. 
 

4. Eleven kan foretage idégenerering 
og idéudvælgelse, der bygger på 
kendte eller helt nye ideer. 

 
 

 

 

Rutineret. 

 

 

 

 

 

1. I faget ”iværksætteri” kommer du 
omkring opbygningen af en virksomhed. 
 

2. Du lærer om de ting som ikke lige sker  på 
selve værkstedet, politik som vedrører 
arbejdet, regnskab, forsikring, kultur på 
arbejdspladsen, fagforening, chefens 
nogen gange uforståelige disponeringer, 
kort sagt, alle de ting som skal virke for at 
arbejdspladsen fungerer. 
 

3. Du opbygger en forretningsplan på måske 
din fremtidige virksomhed, fakta er, at 
mange tidligere elever har brugt deres 
arbejde herfra, da de har startet egen 
virksomhed. 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Der veksles 
mellem teori 
og praktik. 

 

 

 

H4 
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2.4.7. projekter på hovedforløb cykel og mc 

 
 

GF2 Praktik H1 Praktik H2 Praktik H3 Praktik H4 

SKO
LE 

Tema(er) 
  

Tema 1 
Hverdagscyklen 

Tema 2              
MTB 1 

Tema 3                
Racer 

Tema 4             
Elektriske 
cykler 

 

 
Tema 1          
Elcykler 

Tema 2               
MTB 2 

Tema 3                
City bike 

Tema 4                   
Elektrisk udstyr og 
elektriske cykler 

 
Tema 1            
Cykler 

Tema 2           
MTB 

Tema 3           
Cykeltyper 

 

 
Tema 1 
Stelbygning 

Tema 2 
Svendeprøve 

Faglige 
fokusområder 

  
Mekaniske 
bremser. 
Hjulbygning. 
Lovgivning.     
SRAM gearnav. 
Styrfitting. 

 
Forskelligt elektrisk 
udstyr.      
Elektriske cykler. 
Shimano gearnav.  
Hjulbygning. 
Branchemiljø. 

 
Forskelligt 
elektrisk udstyr, 
herunder div. 
gearsystemer. 
Hjulbygning. 
Hydrauliske 

 
Cykeltyper. 
Stelbygning 
Hjulbygning. 
Iværksætteri. 
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Gaffeltyper. 
Planfræsning. 
Engelske hånd- 
og reparation 
bøger.           
Salg og service, 
branchemiljø 
herunder 
APV’er og 
APB’er. 

 

 

Erhvervsforståelse. 
Materialekendskab. 
Engelske hånd- og 
reparation bøger. 

Opfølgning fra H1 

bremser. 
Cykeltyper, 
herunder 
tegning af stel. 
Affjedring både 
for- og 
bagdæmpere. 
Faglig 
kommunikation. 
Iværksætteri.  
Opfølgning fra 
tidligere 
hovedforløb 

 

Være klar til 
svendeprøven 

 
          

PRAKTIK 

Øve 
 

Hjulbygning, 
SRAM nav, 
alm. 
vedligeholdelse 

 
Hjulbygning, 

SRAM nav, alm. 
Vedligeholdelse. 
Elektriske cykler  
Opfølgning fra 
H1 

 
Hjulbygning 

Opfølgning på 
alle typer 
gearnav, alm. 
vedligeholdelse. 

 
Hjulbygning 

Opfølgning 
på alt fra 
tidligere 
forløb. 

 

Introducere 
 

SRAM nav, 
styrfiingstyper 
og forskelle. 
Gaffeltyper 

 
Shimano nav. 

El cykler 

 
Hydrauliske 
bremser. 
Elektriske 
gearsystemer, 
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både MTB og 
race.   
Affjedring 
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H1 
Tændingssystemer 
og strøm-forbrugere  
2 og 4 taktsmotor. 
Indsugning og 
udstødningssystemer 

 

 
Praktik  
Motor service: 
Tjek af Ventil/knast 
kæde, 
kompression/lækage,  
olietryk og 
kølestystem. 
tændings system:  
udmåling af 
tændspole/kab-
ler/hætter og pickup 
Udmåling af 
Ladesystem /batteri 
med testere, muilti-
meter 
Karburator: 
Rep/justering af 
karburator/forurening
ssystemer 

 

 

 

H2 
2 og 4 takts motor  
Transmission 1 
Tændingssystemer 
og strømforbrugere 1  
Indsugning- og 
udstødningssystemer 

                         
Praktik 
Opfølgning af punkter 
fra sidste periode 
Motor reparation: 
Vurdering/udmåling 
af cylinder/stempel, 
topstykke/ventiler og 
krumtap/lejer 
Transmission: 
vurdering/udmåling af 
kobling/vario og 
gearkassedele 
Kæde og tandhjul 

 

 

 

 

 

 

 

 H3 
Indsprøjtning 
1.Udmåling, 
fejlfinding og 
reparation. 
Stel, affjedring og hjul 
Motorstyring 
udmåling, fejlfinding 
og reparation  

Praktik 
Opfølgning af punkter 
fra sidste periode 
Servicering af  
indsprøjtning/motorst
yrings systemer ved 
brug af div. testere, 
samt alm. måleudstyr 
Service af: Forgaffel, 
kronrørsleje, 
bagsvinger, eger og 
hjullejer Dækskifte 
Tjek af katalysator og 
lambda sonde 
Tjek/vurdering af 
komponenter i 
kobling og 
fleretrinsgearkasse 

 

 

 

 

 H4 
Motorstyring del 2 
Transmission 2, 
manuel og 
automatisk gear 
ABS bremser 
Indsprøjtning 2.  
Kat og lambda, 
udmåling og 
fejlfinding 

Praktik 
Opfølgning af punkter 
fra sidste periode 
Rep og vurdering af 
flercylindret 
motorcykel, 
motorkomponenter 
og gearkasse 
Rep af moderne 
Forgaffeltyper/bagdæ
mpere, samt 
opsætning af MC 
Blive fortrolig med 
fejlkode og 
dataudlæsning, samt 
bruge dem i 
fejlfinding 

 

 

 

 

 

H5 
Motorstyring og 
komplekse systemer 
4T motor  
Udmål Kontrol og  
Vurdering 
Stel og hjul 2 
Forgafler Geometri 
Fejlfinding og 
Vurdering 
Tændingssystemer 
og strømforbrug 
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Voksne med standardiseret hovedforløb 
Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb er kortere 
for trin 1 cykelmontør og knallertmekaniker end fagrækken i SKEMA 1. For at afkorte den vejledende tid i trin 1 cykelmontør udgår to fag: 
Kundebetjening og kundepleje og faget branchemiljø. For trin 1 knallertmekaniker udgår ligeledes fagene Kundebetjening og kundepleje samt 
faget branchemiljø. Herudover afkortes faget Erhvervsforståelse med 0,5 uge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.8. Begrebet elevtyper: 
 
Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte ”elevtyper”, som fortæller noget om elevens baggrund. 
Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. 
I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. 
 
De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de 
forskellige elevtype kombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de 
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forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen 
grupperingen hører under. 
 
Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper 
kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. 
 
I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: 

 EU9, EU9+ og EUV3 elever 

 EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. 

 Talentspor, unge + EUV3 

 Talentspor, voksen 

 EUX-elever 

 

 

 

 

 

Oversigt 1: Elevtyper 
Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. 

Elevtype Uddybning 

EU9 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. 
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EU9+ Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del 
af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. 

EU9X EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen 

EU9X+ EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. 
De starter direkte på grundforløbets 2. del. 

EUV1 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. 
Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er 
således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. 

EUV2 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. 
Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. 
uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en 
maksimal varighed på 2. år. 

Elevtype Uddybning 

EUV3 Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed 
svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. 
Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. 

EUX EUX 

MEST Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. 
Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos 
mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. 
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PREUD Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af 

grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole – efter modellen om ny 

mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår 

i den samlede vurdering af elevens kompetencer. 

Hovedforløbet gennemføres på normal vis. 

TAL Talentspor med højniveauer i specialefag 

GYM For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på 
alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet 
og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af 
praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigt 2: Gruppering af elevtype 
Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den 
sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. 

ELEVTYPE BETEGNELSE Skema 
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EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 

EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 

EU9+M EU9 + og mesterlære 1 

EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 

EU9M EU9 og mesterlære 1 

EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 

EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 

EUV3M EUV3 og mesterlære 1 

EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 

EUV2M EUV2 og mesterlære 2 

EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b 

EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 

EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 

EUV3X EUV3 og EUX 4 

EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 

EU9+X+T 
EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og 
talent 

3a+4 

ELEVTYPE BETEGNELSE Skema 
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EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 

EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 

EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 

EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 

EU9T EUD9 og talentspor 3a 

EU9+T EUD9+ og talentspor 3a 

EUV3T EUV3 og talentspor 3a 

EUV2T EUV2 og talentspor 3b 

EUV1T EUV1 og talentspor 3b 

EU9+G EU9+ og GYM  

EUV2G EUV2 og GYM  

EUV1G EUV1 og GYM  

 
 

 
 
 

2.4.8.1 Det uddannelsesspecifikke fag 
Link til bekendtgørelsen: 
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179037 

2.4.8.2. Grundfag 
Link til bekendtgørelsen: 

www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=168737 

2.4.8.3. EUX på uddannelsen 
Der udbydes ikke EUX på uddannelserne 

2.4.9. EUV på uddannelsen 
EUV elever går på lige vilkår som alm. elever, dog tages der højde for deres merit og afkortningen af deres uddannelser, typisk starter de sammen 
med eud eleverne, men afslutter før, alt efter meritten. 

2.5 Skolepraktik 
Cykel- og motorcykelmekanikeruddannelsen har skolepraktik. En elev kan optages i skolepraktik i én af følgende situationer: 

Eleven har gennemført grundforløbet som cykel og motorcykelmekaniker og har ikke selv fundet en praktikplads inden for karensperioden på 1 
måneder og vurderes egnet som SKP elev. 

Eleven har uforskyldt mistet sin uddannelsesaftale. 

Eleven har afsluttet en kort uddannelsesaftale, der kun omfatter en del af uddannelsen. 

 

2.5.1. Generelt ved optagelse til SKP: 
For at blive optaget til skolepraktikordningen skal EMMA – kriterierne være opfyldt og eleven skal være synlig på www.praktikpladsen.dk. 

 

Praktikpladsen.dk 

Eleven skal have tastet sine uddannelses ønsker + elevprofil (CV/ansøgning). 

Elevens profil SKAL være synlig for virksomhederne. 

Der skal desuden være angivet 3 uddannelsesønsker i elevplan – ved start af grundforløbet. 

Eleven skal opdatere sit cv jævnligt. (Gøres ved at trykke på knappen ”gør synlig for virksomheder ” efter der er logget ind.) 
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2.5.2. EMMA-kriterier 
Ved optagelse og løbende i skolepraktiktiden, skal eleven opfylde EMMA-kriterierne:                                                                                                           
(Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, Aktivt praktikpladssøgende). 

Skolepraktikelever udstationeres i videst muligt omfang i virksomheder på enten en VFU-aftale (Virksomhedsforlagt undervisning) eller i en delaftale. 

Elevens resultater på skoleperioderne indgår i den løbende egnethedsvurdering. Endvidere indgår virksomheders evaluering efter VFU- og 
delaftaleforløb i den løbende egnethedsvurdering. 

2.6. Indhold i skolepraktik og bedømmelse 
Elever i skolepraktik arbejder med reparation af cykler, scootere og motorcykler som vi kan få ind på vores værksteder, dette kan være andre elevers 
på skolen, det kan være opgaver vi løser for branchen i området f.eks. samling af nye cykler.                                                                                           
Eleverne bedømmes løbende efter gældende regler. 

2.7. Ny mesterlære 
Der er ny mesterlære på uddannelsen. 

Samarbejdet mellem virksomhed og skole foregår typisk på denne måde: 

Når skolen modtager en ny mesterlærekontrakt, kontakter en af underviserne firmaet, for at aftale et opstarts besøg, hvor rammerne for mesterlære 
forløbet aftales. Efterfølgende følger den ansvarlige underviser op på, hvordan det går med eleven, om eleven lærer det aftalte osv., dette kan være 
ved besøg eller telefonisk kontakt. Inden mesterlære forløbet slutter besøges virksomheden igen, hvor der afholdes en prøve, der bedømmes af den 
oplæringsansvarlige i virksomheden og underviseren. Når prøven er bestået, er eleven klar til hovedforløb. 

3 Om LUP ‘en 
Denne LUP er dynamisk og bliver ændret efter behov, for hele tinden at være opdateret i forhold til bl.a. bekendtgørelser og lign. 

 


