
  

 
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOKAL  

UDDANNELSESPLAN 
 

Smedeuddannelsen 

VERSION 09 (GÆLDENDE FRA 1/8-2021) 

Denne LUP´s indhold skaber et overblik over 

skolens pædagogiske plan for gennemførelse 

af uddannelsen og vejen til at opnå de stillede 

krav for uddannelsen. 
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LUP 

 

Overordnet indledning for Skolen 
 

Dette er den lokale undervisningsplan for skolens uddannelser. Hvis du vil vide mere om 

skolen generelt, se  Link – Skolen 

Indledning 
 

Med en uddannelse som smed får du mulighed for at være med til at skabe noget fra bunden. Om 

det så end drejer sig om produktion til Vindmøller, boreplatforme, procesanlæg, flyindustrien, eller 

for den sag kunst, ja så er mulighederne mange. Med en uddannelse som smed er du også rigtig godt 

stillet hvis du vælger at læse videre til maskinmester, ingeniør, produktions teknolog etc... Idet faget 

giver en rigtig god grundforståelse for det at arbejde indenfor metalfaget. 

Hvis du ønsker mere end en EUD uddannelse, kan du også supplere uddannelsen med en gymnasial 

uddannelse som EUX. Med en EUX afgangseksamen åbner dørene sig også til universiteterne hvis 

man vil vælge at gå i denne retning.     

I Smedeteknik arbejder vi ud fra devisen: Eleverne skal lære i et trygt miljø, og turde lave fejl og 

derved blive så dygtige som muligt.  Afdelingens FPDG er uddybet her.  

Man lærer alle vores maskiner og udstyr at kende så man kan fremstille et produkt i form at et 

projekt, som afslutning på hvert skoleforløb. I processen fra råmateriale til produkt lærer man også 

at tegne i et 3D tegneprogram, udarbejde dokumentation i form af produktbeskrivelse, 

prisberegning, arbejdstegninger og alt afhængig på hvilket forløb man befinder sig, bliver opgaverne 

gradvist mere avanceret i takt med at man dygtiggør sig.  

En vigtig del af uddannelsen går ud på at lære at sammenføje/tildanne metaller og andre materialer, 

så man derved opnår en dybere forståelse af hvordan de forskellige materialer arbejder sammen og 

hvilke krav der kan være til kvaliteten af det færdige produkt 

Uddannelsen varer som udgangspunkt 4 år (+ evt. GF1 på 20 uger), og kan også gennemføres som 

EUX, dette tager dog 4,5 år. (+ evt. GF1 på 20 uger) 

Uddannelsens opbygning 
 

• GF1 og GF2 har en længde på hver 20 uger. Der er kun opstart på GF1 om efteråret.  

• På smedeteknik er der følgende overgangskrav, som kan erhverves på GF1 og 2. Disse skal 

bestås inden påbegyndelse af H1. 

o Dansk E-niveau 

o Engelsk E-niveau 

o Matematik E-niveau 

https://www.herningsholm.dk/
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/mate_herningsholm_dk/Documents/Skrivebord/LUP/Skolens%20FPDG.docx


  

 
 

   
 

o Fysik F-niveau 

• EUX har opstart på GF1. - Regnes GF1 med, har den varighed på 5 år. EUX har andre 

overgangskrav. 

GF1 GF2  H1  H2  H3  H4  

 

H1, H2 og H3 har en varighed på 10 uger – H4 som også er svendeprøven er på 5 uger. 

EUX har en særskilt opbygning mellem praktik, fagfaglige- og gymnasiefag.  

Kort om afdelingen  
o I afdelingen er der ansat 6 undervisere, deres kompetencer indenfor smedefaget 

spænder vidt, så vi er bedst muligt rustet til at uddanne fremtidens smede bedst 

muligt. 

o Vi har maskiner til flere forskellige formål indenfor klipning, valsning, bukning, 

svejsning, skæring, robotteknologi og ikke mindst VR.  

Se Link:  

Værksted 

 

Grundforløb 1 
 

Du kan starte på GF1 og blive introduceret på uddannelsen via ”To hjul og metal”. Dette kan du gøre 

hvis du inden for de sidste to år har afsluttet grundskolen, ellers skal du påbegynde uddannelsen på 

GF2. På GF1 har du mulighed for at opnå overgangskravene i Dansk og engelsk. 

• Indhold – Henvises til særlig LUP for GF1. Link  

• Bedømmelse – Man vil komme til eksamen i et af de to grundfag – Dansk/engelsk. 

Grundforløb 2 
 

• Læringsmål – Mål for Grundforløbet - Læs §3 

• Indhold 

o En grundforløbselev skal inden starten på hovedforløb 1 have bevis for gennemførte 

overgangskrav. De forskellige niveauer kan ses under ”Uddannelsens opbygning”. 

Disse kan evt. erhverves gennem grundforløb 1 og 2, eller på et tidligere tidspunkt. 

 

På det faglige niveau vil eleven blive klædt på med følgende kompetencer, hvor de 

fleste af følgende emner vil blive berørt både i teori og praktik.  

 

Tegningsforståelse: Isometrisk og retvinklet projektion. Snit, centerlinjer og 

målsætning. 

 

https://www.thinglink.com/mediacard/1433045292030099459
https://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/Q-kvalitet/Q-erhvervsuddannelser/LUP/To_hjul_og_Metal_2018_pdf.pdf
file:///J:/Smede/Smede%20afd/03%20-%20Standarder%20og%20lovgivning/B20200053005.pdf


  

 
 

   
 

Konventionel svejsning og bearbejdning: Mag, Tig, Elektrode, Gas & Ilt svejsning, 

Hård/blød lodning, korrekte indstilling af svejsemaskinerne. Manuel bearbejdning og 

simpel maskinel bearbejdning 

 

Værkstedskendskab: Kendskab til diverse faglige håndværktøjer og el-værktøj. 

Arbejdsmiljø og sikkerhed. 

 

CNC- Kantbukker: Generel intro. Undervisning i programmering heraf. 

 

o Bedømmelse – Man vil komme til eksamen i et af de to grundfag – Matematik/Fysik. 

Samt en grundforløbsprøve i de fagfaglige fag, som bedømmes bestået/ikke bestået 

& en standpunktskarakter.  

Hovedforløb 
 

Vi bestræber at overføre teoretisk viden opnået i teorilokalet til praktisk handling i værkstedet 

Vi arbejder projektorganiseret med respekt for den enkelte elev og så virksomhedsnært som muligt 

når det kommer til den faglige dannelse, for at give eleven de bedste forudsætninger for at indgå 

som en del af virksomheden. 

• Læringsmål - Mål for uddannelsen - læs §4 

• Indhold 

o På H1 arbejder vi i materialer over ≥3mm for sortjern og 2mm for rustfri. CAD 

begynder niveau. Kordetabeller. Udfoldning af: Pyramide, Kegle, Knærør. Kold/varm 

retning. Svejsestillingerne PA+PB i processerne 111, 141 & 135. Flammeskæring af T-

stål og H-profiler på begynder niveau. Grundlæggende kendskab til valsning af 

profil/plade.  Intro til Plasmaskærer & Fasti. Limning af PVC 

o På H2 arbejder vi i materialer under 3mm for sortjern og 2mm for rustfri. CAD øvet 

niveau. Klippe/Bukketeori og Udfoldning af: T-stykke samt Tangentstuds. Kold 

retning og smedning af mejsel med Hærdning og efterfølgende anløbning. 

Svejsestillingerne PF i processerne 111, 141 & 135. Flammeskæring af tyndplade. 

Udvidet kendskab til valsning af profil/plade. Plasmaskærer, Laser & Amada 

kantpresser.  

o På H3 arbejder vi i Rør og profiler. Udfoldning af Bukse T, cylindrisk grenrør, rund til 

firkant, kugle samt seks og ottekant rør forbuk, orientering om gps målsætning. 

Moment- og tilspændingsteori & boltevarer, Varmebuk, varmeretning. Svejsning i 

profiler i processerne 111, 141 & 135. Flammeskæring af profiler. Intro til Production 

designer til robot, Plasmaskærer, Laser & Amada kantpresser. Ligeledes informeres 

omkring opstart og afvikling af forestående svendeprøve H4. 

o På H4 er eleverne til svendeprøve. H4 er også en del af uddannelsen, så der arbejdes 

stadig individuelt med færdigheder helt frem til prøveafvikling. Se indhold af 

hovedforløb her. 

• Fagfordeling - Link – (version 9) 

• Erhvervsrettet påbygning 

o Alle elever har i samråd med virksomheden, mulighed for at vælge helt op til 4 ugers 

ekstra undervisning blandt de valgfrie specialefag, som giver fuld AUB-refusion for 

virksomheden. 

file:///J:/Smede/Smede%20afd/03%20-%20Standarder%20og%20lovgivning/B20200053005.pdf
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/mate_herningsholm_dk/Documents/Skrivebord/LUP/Praktikvejledning.docx
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/mate_herningsholm_dk/Documents/Skrivebord/LUP/Praktikvejledning.docx
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/mate_herningsholm_dk/Documents/Skrivebord/LUP/Fagfordeling.docx


  

 
 

   
 

• Praktikvejledning (den røde tråd) 

o Det tilstræbes, at det man undervises i på skolen, hænger sammen med det, man 

arbejder med i virksomheden. Dette er kun en vejledning til virksomhederne, da der 

kan være stor forskel på udsyr og opgaver. - Link – (vejledning til uddannelse i 

praktikken) 

• Bedømmelse  

o I de fagfaglige fag er der en løbende bedømmelse på de enkelt skoleforløb. Der 

tages udgangspunkt i teoretiske prøver, samt de opgaver der arbejdes med i 

værkstedet. Fordelingen af karakterer (del-, standpunkt- og eksamenskarakter) ses i 

fagfordelingen. 

Prøver  
 

• Grundforløbsprøve 

o Man kommer til en mundtlig prøve. Her vil man blive overhørt i teorien der er 

gennemgået, sammenholdt med det projekt der er lavet i den afsluttende del af 

forløbet. Eksaminationen har en varighed på 30 minutter & karakteren er en 

bestået/ikke bestået.  

• Grundfagsprøve 

o På GF1 og GF2 bliver der udtrukket et fag, som skal afsluttes med eksamen. Det 

andet fag afsluttes med en årskarakter.  

• Trinprøve 

o Der er mulighed for at afslutte uddannelsen som Smed - bearbejdning. Dette kan ske 

efter (EUD) 1 år og 6 måneder på hovedforløbet, og efter 20 ugers skoleophold eller 

som (EUV) 1 år og 5 måneder på hovedforløbet, og efter 18 ugers skoleophold. 

• Svendeprøven 

o Svendeprøven er delt op i en selvvalgt projektopgave (samlet 86 klokketimer) samt 

en fremstillingsopgave (16 klokketimer) i form af en lodtrækningsopgave 

o  Eksaminationen har en varighed på 30 minutter. 

 

Skolepraktik 
 

• Hvis man ikke har en læreplads (praktikaftale) efter bestået GF2, har du mulighed for 

at forsætte uddannelsen i skolepraktik, indtil du finder en læreplads. 

• Link til praktikcenter (EMMA, Praktik, Løn) – Praktikcenter 

EUV+RKV 
Euv er “Erhvervsuddannelse for voksne”. Er man over 25 år skal du gennemføre uddannelse som 

EUV-elev. Der er inden for denne kategori 3 grupper. Dette klarlægges i en Real kompetence 

vurdering.  Indplaceringen er baseret på den uddannelses-/erhvervserfaring man kommer med.   

Link (Skolen) 

 

https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/mate_herningsholm_dk/Documents/Skrivebord/LUP/Praktikvejledning.docx
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/mate_herningsholm_dk/Documents/Skrivebord/LUP/Praktikvejledning.docx
https://365herningsholm-my.sharepoint.com/personal/mate_herningsholm_dk/Documents/Skrivebord/LUP/Fagfordeling.docx
https://www.herningsholm.dk/praktikcenter/
https://www.herningsholm.dk/eud/?L=0

