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Indledning	
Denne beskrivelse er udarbejdet af en netværksgruppe, bestående af lærere fra næsten alle skoler der udbyder 
personvognsmekanikeruddannelsens grundforløb. Skolerne har udarbejdet en central beskrivelse af 
grundforløbsprøven, i henhold til de af hovedbekendtgørelsens fastsatte krav om samarbejde i forbindelse med 
grundforløbsprøven. Det følger af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 22 at opgaven til 
grundforløbsprøven, stilles af skolen i samarbejde med andre relevante skoler og vedkommende faglige udvalg.  

 

Materialer	
Der er udarbejdet en række materialer til prøven, som alle er placeret på www.emu.dk 

Materialet består af følgende: 

• Overordnet rammebeskrivelse for grundforløbsprøven – personvognsmekaniker 
• Bilag 1 – opgave-0, som er en demo-opgave, der kan anvendes til information rettet mod eleverne, forud 

for prøven.  
• Bilag 2 – Generel bedømmelsesplan, PV-mekaniker 
• Bilag 3 – Opgaveskabelon 
• Bilag 4 – Censorvejledning 
• 24 praktiske opgaver, fordelt på 6 opgaver inden for hvert af de 4 forskellige arbejdsområder. 

Opgaverne er adgangsbeskyttede. Adgangskoden kan rekvireres af lærere og ledere, ved at kontakte 
fagkonsulenten på per.norregaard@stukuvm.dk 
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Forudsætninger	for	deltagelse	i	prøven		
Den enkelte skole fastsætter i den lokale undervisningsplan, hvilke krav der stilles til eksaminanden, og evt. 
hvilken dokumentation der skal være afleveret forud for deltagelse i prøven. Eksaminanden skal medbringe egen 
dokumentation til prøven, der bl.a. udgør eksaminationsgrundlaget.   

 

Mål	og	Krav	
Grundforløbsprøven er en prøve i det uddannelsesspecifikke fag. Prøvens grundlag udgøres således af væsentlige 
mål fra uddannelsesbekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til personvognsmekanikker § 3 stk. 2-4. Det 
fremgår af de konkrete opgavebilag, hvilke mål der indgår i de enkelte opgaver.     

 

Prøveformen	
Prøven består af en kombineret praktisk og mundtlig prøve. Prøven afholdes på skolens autoværksted, og 
eksaminanderne skal individuelt gennemføre prøven på enten biler eller motorer i stativer.  

Prøvens varighed er 3 timer, hvori der deltager op til 6 eksaminander af gangen. Uanset om der er 1 eller 6 
eksaminander til prøve, er varigheden altid 3 timer.  

Der er udarbejdet en 0-opgave, som kan anvendes til elevernes orientering forud for prøven, se bilag 1.   

	

Forberedelse	
Der er ingen forberedelse til prøven, og opgaverne fordeles ved lodtrækning lige inden prøven. Antallet af 
trækningsmuligheder skal overstige antallet af eksaminander med mindst 3. Alle trækningsmuligheder skal 
fremlægges ved prøvens start. Ved lodtrækningen skal eksaminator samt censor være til stede. Under prøven er 
anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt. Eksaminanderne må dog ikke uretmæssigt skaffet sig 
hjælp til løsning af opgaverne.  

 

Prøvens	eksaminationsgrundlag	
Prøvens eksaminationsgrundlag er for den enkelte eksaminand, de mål der knyttet til den udtrukne opgave, samt 
eksaminandens dokumentation. Eksaminanderne har i løbet af grundforløbet dokumenteret deres opsamlede 
viden, færdigheder og kompetencer. Eksaminandens dokumentation kan bl.a. være video og fotos, der 
dokumenterer en specifik arbejdsproces og opgaver. Eksaminandens dokumentation skal være placeret ved 
arbejdspladsen under prøven, så eksaminator og censor har lejlighed til at stille spørgsmål hertil under prøven. 
Eksaminandens dokumentation gøres IKKE til genstand for bedømmelsen. 

De praktiske opgaver fordeler sig i mellem følgende 4 overordnede temaer, hvor de inden for de enkelte temaer 
bliver varieret:  

• Bremser og el  
• Styretøj/hjulophæng og el 
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• Motor og el 
• El-anlæg 

I alle opgaver indgår desuden følgende elementer: 

Miljø, herunder arbejdsmiljø og sikkerhed samt ergonomi, kvalitetskrav, kommunikation og dokumentation.   

 

Bedømmelsesgrundlaget		
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af eksaminandens præstation i forbindelse med den praktiske udførsel af den 
udtrukne opgave. Eksaminanden bliver bedømt på sin evne til at demonstrere sin viden, færdigheder og 
kompetencer, inden for den stillede opgave. Eksempelvis ved reparation af forhjulsbremser. Her adskiller, renser 
og udmåler eksaminanden bremserne samt udskifter, eventuelt en defekt, bremsedel hvorefter bilen samles og 
klargøres til aflevering. Eksaminanden bliver under prøven løbende eksamineret af censor og eksaminator, hvor 
eksaminanden mundtligt/praktisk redegør for de valgte løsninger. Eksaminanden bedømmes både når denne 
mundtligt eksamineres af censor og eksaminator, og undervejs i løbet af prøven, hvor censor og eksaminator kun 
ser på hvordan eksaminanden demonstrerer sine praktiske færdigheder.  

Eksaminator og censor vil i almindelighed anvende 30 minutter per eksaminand til eksamination og voteringen, 
dog ikke sammenhængende da de, op til 6 eksaminander af gangen, løbende bliver eksamineret under prøven på 
3 timer.  Censor og eksaminator vil i løbet af prøven gå rundt mellem de enkelte eksaminander, og stille 
spørgsmål i takt med at det passer ind eksaminandernes progression i forhold til den udtrukne opgave. Censor og 
eksaminator foretager løbende noter, der anvendes ved voteringen. Notaterne skal opbevares i 1 år, i tilfælde af 
en eventuel klagesag. Bedømmelsen af den enkelte eksaminand sker uafhængigt af bedømmelsen af de øvrige 
eksaminander Når eksaminanderne løbende melder sig færdige med opgaven, kan eksaminator stille nogle 
afsluttende spørgsmål, eller bede eksaminanden om at demonstrere enkelte elementer i den udtrukne opgave. 
Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden i denne forbindelse. Voteringen finder sted efter 
eksaminandernes praktisk/mundtlige præsentation er afsluttet. 

Bedømmelsen foretages af en censor og eksaminandens lærer, der er eksaminator ved prøven. Det påhviler 
skolen at sikre at censor har den fornødne indsigt i personvognsmekanikeruddannelsen og at han/hun lever op 
til kravet for bedømmere jf. eksamensbekendtgørelsen. Eksaminator og censor være til stede under hele prøven, 
dog med mulighed for at afholde korte pauser undervejs. Der er udarbejdet en censorvejledning til hjælp for 
censoren se bilag 4.  

 

Bedømmelseskriterier	
Til brug for bedømmelsen er der udarbejdet specifikke bedømmelseskriterier til hver opgave, som skal anvendes 
ved bedømmelsen og votering. Som supplering til de opgavespecifikke bedømmelseskriterier, kan censor og 
eksaminator avende et sæt generelle bedømmelseskriterier. Se bilag 2.  

Ved bedømmelsen er der fokus på målopfyldelse i forhold til eksaminandens præstation under udførsel af 
opgaven. Censor og eksaminator meddeler karakteren til eksaminanden umiddelbart efter voteringen.   
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Supplerende	krav	og	oplysninger:	
Supplerende krav og oplysninger fremgår af skolens lokale undervisningsplan, skolens eksamensreglement. m.v.   

 

Praksis	for	vedligeholdelse	af	opgaver	
Såfremt den enkelte skole vurderer det er nødvendigt at udvikle nye opgaver, skal skabelonen i bilag 3 følges. 
Skolen der udvikler opgaven, sender udkast til opgaven i høring blandt de samarbejdende skoler og 
fagkonsulenten, således at disse, dels orienteres om at der er foretaget ændringer, og dels får mulighed for at 
kommentere på disse ændringer. De generelle bedømmelseskriterier, se bilag 2, skal anvendes i forbindelse med 
revidering og ny-udvikling af opgaverne. Når høringsfristen er udløbet, sendes opgaverne, sammen med de 
høringssvar, som måtte været indkommet til fagkonsulenten, som sørger for at de nye opgaver placeres på 
www.emu.dk.  Fagkonsulenten fra UVM vil, sammen med skolerne, løbende afholde erfa-møder, hvor 
grundforløbsprøverne vil blive drøftet. Ordningen bliver evalueret til det årlige MTL-årsmøde.  

	


