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Den lokale undervisningsplan (sektion 1) 

Generelt for HANSENBERGs erhvervsuddannelser 
Navnet HANSENBERG har dybe rødder i skolens historie. Det var nemlig borgerskolelærerne P. 
Hansen og Chresten Berg, der tog første skridt til Kolding Tekniske Skole ved at oprette en aften-
skole for lærlinge inden for håndværk i 1854. Hansen og Berg havde en drøm:  
 
At alle unge mennesker skulle have mulighed for at blive til noget. 
 
HANSENBERGs mission  
Vi skaber lærelyst og giver studie- og erhvervskompetence 
 
Hvert år vælger mere end 3.500 elever at uddanne sig på HANSENBERG i kortere eller længere 
uddannelsesforløb. Vi har fokus på den enkelte elevs læring, faglige indsigt og dannelse.  
 
Bliv dig selv er vores løfte til eleverne, og det løfte kan vi kun indfri ved at både elever, skole og 
erhvervsliv er i åben dialog og gør en fælles indsats. Vi gør vores yderste for, at den fælles indsats 
understøtter, at hver enkelt elev får den bedste uddannelse – uddannelse med fremtid. 
 
HANSENBERGs vision  
Danmarks foretrukne skole på vores felt 
 
Teknologierne og arbejdsmarkedets behov udvikler sig hastigt inden for vores uddannelsesfelt. 
Dette påvirker de krav til færdigheder, som eleverne bliver mødt med videre i uddannelsessyste-
met og i deres erhvervskarriere.  
 
Vores mål er at sikre høj undervisningskvalitet og til stadighed at bevare skolens udviklingsevne. 
Derfor prioriterer vi faglig udvikling. Det gælder både inden for vores faglige områder og i forhold til 
vores måde at undervise eleverne på.  
 
Vi vil imødekomme erhvervslivets og de videregående uddannelsers efterspørgsel på veluddanne-
de elever fra HANSENBERG – også i fremtiden. Vi yder dermed vores bidrag til, at Danmark kan 
opretholde et højt fagligt niveau og konkurrenceevnen på et globalt marked. 
 
HANSENBERGs strategiske fokus 
 
Digitalisering 
Bæredygtighed 
XHOUSE  
Internationalisering 
 
Vi arbejder med ovenstående fire strategiske fokusområder, som bidrager til, at vi kan leve op til 
vores mission – og nå vores vision. Klik på linkene, og læs mere. 
 
HANSENBERGs værdigrundlag 
 
Vi er ordentlige  
Vi behandler hinanden med respekt, tager hensyn og stiller krav 
 
Vi er modige 
Vi viser handlekraft og tager ansvar, når vi møder nye opgaver og forandringer 
 



  
 

 
 

 
Vi er nysgerrige 
Vi fremmer lærelyst samt opsøger og giver feedback på rette sted  
 
Vi er engagerede 
Vi gør os umage, prioriterer og gør gerne en ekstra indsats 
 
Værdierne beskriver de forventninger, vi har til hinanden på skolen, uanset om man er elev eller 
medarbejder. Vores daglige indsats og samarbejde hviler på skolens værdigrundlag. 

Praktiske oplysninger  

Skolens navn: HANSENBERG 
Institutionsnummer: 621401 
 
HANSENBERG danner rammen om 5 brancheskoler: Organia, Vitia, Teknia og Designia, der ud-
byder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG Tekniske Gymnasium, hvor ele-
verne kan tage HTX-uddannelsen inden for de tre udbudte studieretninger. Hertil kommer omfat-
tende kursusvirksomhed og efteruddannelse (AMU- og virksomhedstilpassede kurser). Skolen har 
omkring 1300 elever.  
 
HANSENBERG har 3 adresser: På Skovvangen 28 ligger brancheskolerne Vitia og 
HANSENBERG Tekniske Gymnasium. På C.F. Tietgens Vej 5, 9 og 11 har Designia, Teknia og 
XHOUSE til huse. Lidt uden for Kolding – nærmere bestemt i Vranderup – ligger brancheskolen 
Organia, der udbyder skolens uddannelser inden for dyr og jordbrug. På alle 3 adresser har vi er-
stattet de traditionelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditorier og fleksible mødelokaler.  
 
Pære-, Æble-, Kirsebær- og Blommegården er navnene på de 4 bygninger, der tilsammen udgør 
erhvervskostskolen med 120 enkeltværelser og 40 dobbeltværelser. Golfen, der ligger på Bertram 
Knudsens Vej 39 er også en del af skolehjemmet. 
 
 
Erhvervskostskolen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skovvangen, hvor ele-
verne frem til kl. 22.00 frit kan benytte sig af skolens forskellige faciliteter. 
 
Formålet med den lokale undervisningsplan er at give skolens elever, forældre og mestre viden og 
indsigt i uddannelsens opbygning samt undervisningens organisering og gennemførelse på vores 
skole. 
 
 
Direktør: Morten Kaj Hansen mkh@hansenberg.dk 
Vicedirektør: Per Søgaard Jørgensen psj@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Organia 
Skolechef: Niels Peter Hansen nph@hansenberg.dk 
Uddannelsesleder: Jens Jacobsen jja@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Designia 
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk 
Uddannelsesleder: Tina Haarbo Kristensen thk@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Teknia A 
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk 



  
 

 
 

Uddannelsesleder: Bettina Mortensen btm@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Teknia B 
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk 
Uddannelsesleder: Kim Fast kf@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Vitia 
Skolechef: Kirsten Grosen kpo@hansenberg.dk 
Uddannelseskoordinator: Janne Højvang Krogh jhk@hansenberg.dk 
 
HANSENBERG Tekniske Gymnasium 
Rektor: Carsten Schmidt cas@hansenberg.dk 
Uddannelseskoordinator: Amira Saric ams@hansenberg.dk 
 
Læs mere om HANSENBERG på skolens hjemmeside: www.hansenberg.dk 

Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 

HANSENBERG har gennem mange år haft et stort fokus på det pædagogiske og didaktiske arbej-
de på skolen. 
 
Modellen God pædagogik og didaktik sætter fokus på de områder og temaer, som er en del af den 
pædagogiske og didaktiske udvikling. Målet er at sikre god praksis og gøre skolens elever så dyg-
tige, som de kan.  
 
Temaerne i modellen kan bruges som afsæt for pædagogiske og didaktiske dialoger og drøftelser i 
teamene, hvor elevernes læring sættes i centrum. 

 

I 2017 fik HANSENBERG sin første digitaliseringsstrategi, hvilket betød, at skolen valgte et nyt 
LMS-system (Moodle) og en 1:1 løsning, hvor alle nye elever får stillet en iPad til rådighed, når de 
starter på en uddannelse på HANSENBERG. 
 
Inddragelsen af digitale teknologier har selvfølgelig betydning for måden at tænke undervisning på. 
Det giver underviseren nye redskaber, der kan inddrages i både forberedelsen, gennemførelsen og 
evalueringen af undervisningen. 



  
 

 
 

 
Digitale teknologier skal bruges i undervisningen, så elevernes læring understøttes på den mest 
hensigtsmæssige måde. Lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen 
tager afsæt i e-didaktiske overvejelser, der understøtter et fleksibelt læringsmiljø med udgangs-
punkt i den enkelte elev. Udgangspunktet er, at de unge vokser op i et digitaliseret samfund, og 
skolen skal understøtte, at de tilegner sig kompetencer til at begå sig i et digitaliseret samfund med 
den digitale dannelse og det ansvar, som dette fordrer. 
 
Visionen er, at digitale teknologier anvendes, når undervisningen forberedes, gennemføres, evalu-
eres og rammesættes, så det fremmer den enkelte elevs læring og dannelse samt kompetencer til 
at indgå i og bidrage til det omgivende samfund. Det er af afgørende betydning, at den enkelte elev 
oplever sig selv både som deltager og producent i forhold til egne læreprocesser. 
 
Digitale teknologier er en del af alle fag, fagdidaktikken og undervisningen, og digitalisering skal 
skabe grundlag for udvikling af nye eller ændrede læringsformer. Digitale teknologier er centrale 
temaer som fagdidaktisk løftestand, styrket differentiering, videndeling og eleverne som producen-
ter. 
 
Ovenstående er et uddrag af skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Den fulde versi-
on kan ses her: www.hansenberg.dk 
 

Overordnet bestemmelse om elevens arbejdstid 

Elevens arbejdstid gennemføres efter gældende regler jf. § 73, stk. 2 i Bekendtgørelse om er-
hvervsuddannelser. 
Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og ele-
vens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning. Minimumstime-
antal for lærerstyret undervisning i grundforløbet er 26 timer. 
 

Overordnet bedømmelsesplan  

Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og 
afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt, jf. hovedbekendtgørelsen.  
 
Bedømmelsesplanen fungerer som kommunikationsredskab ved evaluering og bedømmelse. Be-
dømmelser, der efterfølgende danner baggrund for samtaler mellem skole og virksomhed og mel-
lem skole og elev. 
 
Bedømmelsesplanen er med til: 

• at eleven får viden om eget niveau og egne potentialer gennem feedbacksamtaler og prøver 
• at danne grundlag for præcisering af særlige indsatsfelter 
• at danne grundlag for kommunikation mellem elev, praktiksted og skole. 

 
Bedømmelsesplanen er desuden kommunikations- og dokumentationsredskab ved eventuelt sko-
leskift og dokumentationsredskab ved eventuelle tvistigheder i relation til karaktergivning. 
 
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på hovedområde eller uddannel-
sesniveau: 



  
 

 
 

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

 

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer  

Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet påbegynder skolen en personlig uddannelsesplan/-bog 
for eleven. 

Til brug for udarbejdelsen af den individuelle uddannelsesplan/-bog gennemføres en kompetence-
vurdering af eleven. Kompetencevurderingen foretages almindeligvis inden to uger fra påbegyn-
delse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den øn-
skede uddannelse. 

I kompetencevurderingen indgår elevens: 

Formelle og reelle kompetencer 
• De formelle kompetencer er de kompetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning 

og uddannelse. 
• De reelle kompetencer er kompetencer, eleven har opnået på anden vis, fx gennem ar-

bejdserfaring, hobby, interesser mv. 

Vurderingen af formelle og reelle kompetencer anvendes fortrinsvis til at fastsætte eventuel merit 
og afkortning af uddannelsesforløbet. 
 
Forudsætninger for gennemførelse 
Herunder vurderes, om eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre den ønskede 
uddannelse. Eventuelle særlige krav, der er gældende for uddannelsen, medtages i vurderingen. 
Ved at vurdere forudsætningerne for at kunne gennemføre er det målet at sikre, at valget af uddan-
nelse er det rette for eleven. 

Vurdering af behov for særlige tiltag 
Herunder vurderes, om eleven har behov for særlig støtte eller supplerende undervisning. 
 
Regler for prøver og eksamen 
http://ipaper.ipapercms.dk/Hansenberg/Elevregler/Eksamensreglerapril2016/#/ 
  



  
 

 
 

Den lokale undervisningsplan (sektion 2) 

Uddannelser på HANSENBERG  
Nedenstående oversigt viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG. 
 
Undervisningen inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport dækker uddannelserne på 
brancheskolerne Designia og Teknia. 
 
Fagretninger (Grundforløb 1) Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (hovedforløb) 
Bæredygtigt håndværk 
Energi og teknik 

Mediegrafiker 
Webudvikler 
Data- og kommunikationsuddannelsen 
Automatik- og procesuddannelsen 
Elektriker 
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) 
VVS-energiuddannelsen 
Smed  
Teknisk designer 
Beslagsmed 
Personvognsmekaniker 
Entreprenør- og landbrugsmaskinud-
dannelsen 
Karrosseriuddannelsen 
Lastvognsmekaniker 
Lager- og terminaluddannelsen 
Vejgodstransportuddannelsen 

Mediegrafiker 
Træfagenes byggeuddannelse 
(tømrer) 
VVS-energispecialist 
Smed 
Teknisk designer 
Personvognsmekaniker 
Beslagsmed 

  
 
Undervisningen på brancheskolen Vitia omfatter 2 hovedområder: 
1. Omsorg, sundhed og pædagogik 
2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
 
Fagretning (Grundforløb 1) Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (hovedforløb) 

Hår, krop og sundhed 
Mad, oplevelser og mennesker 

Gastronom 
Tjener 
Frisør 
Fitnessinstruktør 
Tandklinikassistent 

Gastronom 
Tjener 
Frisør 
Fitnessinstruktør 
Tandklinikassistent 
Serviceassistent 

 
 
Undervisningen inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser dækker uddannelserne 
på brancheskolen Organia. 
 

Fagretning (Grundforløb 1) Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (hovedforløb) 
Dyr, landbrug og gartneri Dyrepasser 

Landbrugsuddannelsen 
Veterinærsygeplejerske 
Anlægsgartner  

Dyrepasser 
Landbrugsuddannelsen 
Veterinærsygeplejerske 
 

 
Det overordnede formål for undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres ud-
dannelse i et fleksibelt læringsmiljø. Lærerne fokuserer på den enkelte elevs styrker og behov ved 
hjælp af lærende feedback i en gensidig, forpligtende og fastholdende dialog.  



  
 

 
 

Alle elever bliver så dygtige, de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvor 
elever, lærere og praktiksted samarbejder om elevens læringsprogression.  
Eleverne bidrager til et godt læringsmiljø ved at tage ansvar for hinanden og for en god social om-
gangstone. Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og 
skaber derved lærelyst og trivsel. 

Pædagogiske og didaktiske og metodiske overvejelser  

På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og 
didaktiske grundlag (FPDG). 
 
Digitalisering – ændrede undervisningsformer og læringsmiljøer 
HANSENBERG ønsker et særligt fokus på kvaliteten af undervisningen, ved at lærerne vælger 
digitale teknologier til og fra på baggrund af deres refleksion over pædagogiske og didaktiske for-
mål. 
 
Hovedformålet er at udnytte de muligheder, som digitalisering giver, for at berige og ændre under-
visningsformerne, sikre fleksibel læring, anvende mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institu-
tionelt defineret sted, og øge adgangen til online-læringsressourcer til gavn for elevernes læring. 
Det er ligeledes formålet, at anvendelse af digitale teknologier dels understøtter og kvalificerer ele-
vernes læreprocesser og udvikling af vigtige læringskompetencer, som evnen til problemlæse, 
arbejde kollaborativt, være kreativ og innovativ, dels udvikler og inspirerer til en didaktik, der giver 
lærere og elever mulighed for at implementere digitale teknologier. 
 
Øget anvendelse af digitale teknologier i undervisningen skaber mulighed for, at eleverne lærer på 
nye måder, i andre sammenhænge og med flere værktøjer. Øget brug af digitale teknologier åbner 
op for nye fleksible organisationsformer og differentierede arbejdsmetoder og spiller en rolle i for-
hold til at kvalificere de processer, der er knyttet til elevernes læring og undervisningens form. 
 
Ovenstående har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det digitale pædagogiske og didaktiske 
arbejde. 
 
For eleverne: 
Eleverne mødes af et fleksibelt læringsmiljø, der sikrer den enkelte elevs læringsprogression. 
Eleverne kan tilgå undervisningsmaterialer uanset tid og sted (fleksibel læring). 
Eleverne anvender digitale teknologier i undervisningen, der kan styrke og transformere lærepro-
cessen til nye undervisnings- og læringsformer. 
Eleverne anvender en digital læringsplatform, som styrker elevernes indblik i deres egen progres-
sion og progression i faget. 
 
For lærerne: 
Lærerne er fortrolige med digitale teknologier, så disse integreres i alle fag som støtte til læring, 
som redskab til differentiering, variation og afveksling. 
Lærerne vælger digitale teknologier til og fra på baggrund af lærerens refleksion over pædagogi-
ske og didaktiske formål. 
Lærerne anvender undervisningsformer, hvor digitale teknologier er en naturlig del af planlægnin-
gen og evalueringen. 
Lærerne anvender digitale teknologier til differentiering af og variation i undervisningen. 
Lærerne anvender digitale teknologier som kompenserende værktøjer til bl.a. elever med skrift-
sproglige vanskeligheder. 
Lærerne udnytter de læringspotentialer, der ligger i at anvende teknologi, og skaber dermed øget 
læring, så de unge er kompetente til at møde fremtidens udfordringer. 



  
 

 
 

Lærerne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse. 
Lærerne anvender en digital læringsplatform til samtlige læringsforløb. 
 
Kodeks for god pædagogik og didaktik 
Målet for Kodeks for god pædagogik og didaktik-modellen er at øge kvaliteten i undervisningen. 
Der foregår rigtig meget god undervisning på HANSENBERG, og med kodekset er ønsket at skabe 
en systematik for udviklingen af undervisningen, så vi fortsætter med at udvikle gode undervis-
ningspraksis på alle uddannelser. 
 

 
 
 
 
 
 
Kvalitetsarbejdet på HANSENBERG 
Kvalitetsarbejdet sammentænkes på det pædagogiske område med den pædagogiske praksis. 
Målet er, at teamene får mulighed for at arbejde fokuseret med få indsatser, og at den pædagogi-
ske kvalitet opleves som en integreret del af hverdagen.  
 
Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem det, der måles på, og den indsats, der er i undervis-
ningen, dvs. tydelig sammenhæng mellem mål, indsats og effekt. Teamenes aktivitetsplaner fast-
holder og danner grundlag for opfølgningen. 
 
Læs mere om kvalitetsarbejdet her: https://hansenberg.dk/om-os/kvalitet-og-evaluering/ 
 
 



  
 

 
 

Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  

Personlig uddannelsesplan  
Alle elever har en personlig uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i Elevplan. Formålet med 
uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse mellem elevens ønsker, interesser og evner og 
det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige uddannelsesplan er et redskab for eleven, læ-
reren og senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesforløb imødekommer og under-
støtter elevens almene, faglige og personlige forudsætninger og mål. Ved det første møde mellem 
elev og lærer udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan/-bog i fællesskab. Denne evalueres 
og revideres kontinuerligt gennem elevens skole- og praktikforløb, så den til enhver tid dokumente-
rer elevens uddannelsesforløb.  
 
Personlig uddannelsesbog 
Alle elever har en uddannelsesbog. Uddannelsesbogen, der indeholder uddannelsesplanen, skal 
sammen med skolevejledninger og opnået merit beskrive de kvalifikationer og kompetencer, ele-
ven opnår under skole- og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grund- 
og hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes anvendes uddannelsesbogen under eventuel 
skolepraktik samt under praktik i en virksomhed eller i udlandet. Uddannelsesplanen og uddannel-
sesbogen er omdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren og i elevens arbejde med 
personlige kvalifikationer.  
 
Uddannelsesplan  
Uddannelsesplanen skal være udarbejdet, senest 2 uger efter at eleven har påbegyndt uddannel-
sen. 
 
Hvordan gennemfører skolen kompetenceudvikling og udarbejder elevens personlige ud-
dannelsesplan? 
Det er kontaktlæreren/faglærere, der kompetenceafklarer og laver uddannelsesplan de første 14 
dage. 
 
Kompetenceudvikling for voksne (EUV) 
Alle voksne over 25, der søger optagelse på EUD/EUX, bliver kompetenceafklaret ift. EUV-
reglerne ved en samtale, før de starter uddannelse. Søger de ind på Grundforløb 2 uden uddan-
nelsesaftale, er det skolens vejledere, der foretager afklaringen. Søger de ind med uddannelsesaf-
tale, vil det oftest være praktikværtskonsulenterne, der afklarer. 
 

Undervisningen på grundforløbets første og anden del samt hovedforløb 

Grundforløb 1 
Undervisningen på Grundforløb 1 (GF1) er for de unge, der kommer direkte fra folkeskolen, og 
undervisningen på Grundforløb 2 (GF2) er for de elever, der har gennemført Grundforløb 1, og for 
de elever, der har begyndende erhvervskompetencer eller supplerende grunduddannelse. 
 
Undervisningen på Grundforløb 1 og Grundforløb 2 er kendetegnet ved, at teori og praksis kombi-
neres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter, hvor undervisningen er 
differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af rele-
vante kompetencer. 
 
For at fremme læring og dannelse indgår motion og bevægelse som en naturlig del af hverdagen. 
Det centrale i tilrettelæggelsen af undervisningen er at stimulere elevens nysgerrighed og skabe 
rum til refleksion og fordybelse.   
 
 



  
 

 
 

Grundforløb 2 
Undervisningen på Grundforløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kombineret med en 
række obligatoriske grundfag, som er målrettet en konkret uddannelse. Undervisningen er organi-
seret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter, hvor eleverne lærer at 
anvende metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, faglig kontekst. Der etableres et fag-
fagligt fællesskab med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende prak-
sis. Det overordnede mål med Grundforløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og af-
klarede til at fortsætte på et hovedforløb og dermed gennemføre en erhvervsuddannelse.  
 
Undervisningen på Grundforløb 2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kompetencekrav, 
herunder en række almenkompetencer, hvor en række krav skal opnås, for at eleven kan påbe-
gynde undervisningen på et hovedforløb. Grundforløbets 2. del afsluttes med grundforløbsprøven 
samt grundfagseksamen. 
 
Alle grundforløb starter med en afdækning af elevens forventninger til og mål med det kommende 
grundforløb. Det er også i indslusningssamtalen, der sker en afstemning af forventningerne om-
kring fremmøde, arbejdsindsats, medindflydelse og sidst men ikke mindst forholdet mellem teori og 
praksis. For ganske mange elever vil der være en del alment stof, der skal arbejdes med under 
grundforløbet. Alment stof, som er nødvendigt for at kunne klare sig på hovedforløbet. Samtalens 
indhold fastholdes i elevens uddannelsesplan/-bog. Grundforløb 2 slutter med grundforløbsprøven, 
som skal bestås for at komme ind på hovedforløbet. 
 

Grundforløbsprøverne 

Skolens standarder for indhold og niveau i alle grundforløbsprøver jf. § 27, stk. 6 findes på skolens 
hjemmeside sammen med de lokale undervisningsplaner for skolens Grundforløb 2: 
www.hansenberg.dk 
 
Hovedforløb 
For at begynde på skoleundervisningen på et hovedforløb skal eleverne have bestået grundfor-
løbsprøven samt eksamen i et eller flere grundfag – overgangskravene. 
 
Skoleundervisningen på hovedforløbet består af bundne og valgfri specialefag, grundfag, område-
fag samt valgfag. Der er til praktikperioderne en række praktikmål, som ligeledes skal opnås. Fa-
genes mål, niveau og varighed fremgår af de enkelte undervisningsbeskrivelser, som kan ses i 
sektion 3. 
 
Alle skoleophold starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste prak-
tikperiode. Det danner rammen for en individuel samtale med den enkelte, hvor skoleperiodens 
mål holdes op mod elevens faglige standpunkt. Undervisningen på skolen er tilrettelagt med en 
række undervisningsaktiviteter, der giver mulighed for forskellige veje til at indfri de faglige mål.  
 
Den enkelte elev har løbende feedbacksamtaler. Under samtalen tager eleven notater, som efter-
følgende skrives ind i elevens uddannelsesbog. Fokusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige 
bidrag til indholdet i skoleerklæringen, som lærerteamet har ansvaret for at udfylde. I løbet af ele-
vens skoleperioder afholdes der trepartssamtaler, hvor eleven, virksomheden og faglæreren drøf-
ter elevens uddannelsesforløb. Et naturligt element i en trepartssamtale er en drøftelse af de mu-
ligheder, som skolens talentprogram, talentspor og fag på højere niveau giver.  
 
Talentarbejdet på HANSENBERG 
Talent er, når man kan gøre noget nemmere og mere kvalificeret end andre i forhold til sit fag og 
besidder potentialet og motivationen til at udvikle det endnu mere i fremtiden. 



  
 

 
 

 
Kan du lide at udfordre dig selv? 
Elsker du at lære nyt? 
Har du mod på at yde en ekstra indsats? 
 
På HANSENBERG arbejdes der kontinuerligt med talentudvikling og det at spotte og udvikle den 
enkelte elevs potentiale. Potentialet for kreativitet, innovation og samarbejde sammensmeltes med 
en stærk passion for faget og de teknologiske udviklinger. 
 
Vi tror på, at talent smitter og er med til at højne det faglige niveau på alle uddannelserne på 
HANSENBERG.  
 
Talentudvikling er et tilbud, men handler i lige så høj grad om vilje, vedholdenhed, engagement og 
tålmodighed. Motivation og arbejdsindsats er også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i 
skolens forskellige talenttiltag. 
 
Talenttiltag på HANSENBERG er bl.a.  

• Muligheden for at vælge et fag eller flere på højere niveau end nødvendigt 
• Deltagelse i diverse workshops, som afholdes løbende henover året 
• Deltagelse i faglige konkurrencer, fx Skills  
• Deltagelse i webinarer   
• Deltagelse i workshops, ”Pop-up”-arrangementer, foredrag og seminarer i Danmark og/eller 

udlandet 
• Deltagelse i studietur og andet internationalisering 
• Udarbejdelse af særlige opgaver eller projekter inden for elevens valgfrie uddannelsesspe-

cifikke fag 
• Afholde foredrag for andre elever eller årgange. 

 
Flere informationer om ovenstående fås ved henvendelse til skolen og ved trepartssamtalerne. 
 
EUX 
EUX giver eleverne mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksa-
men. Dermed opnås en generel studiekompetence, som giver adgang til videregående uddannel-
ser. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt 
niveau. 
For mere information se https://hansenberg.dk/uddannelser/eux/i/oversigt 
 

Bedømmelser  

Alle uddannelser på HANSENBERG er omfattet af nedenstående principper for bedømmelser jf. 
BEK 570 af 07/05.2019 kap. 13 § 83. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956#id964adf80-c1eb-41d7-8c38-
252c5eb8b601 
 
 
Formål 
Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kend-
skab til kriterier og bedømmelsesgrundlag. Dette med henblik på at give eleven de bedst mulige 
betingelser for at optimere egen læring. Afsluttende prøver/svendeprøver skal sikre en individuel 
bedømmelse af eksaminandens opnåede faglige og almene kompetencer i overensstemmelse 
med den pågældende uddannelses mål. 
 



  
 

 
 

Bedømmelses- og eksaminationsgrundlag 
De fastlagte mål i bekendtgørelserne for de respektive uddannelser danner udgangspunktet for 
enhver bedømmelse. Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag ved prøver, samt hvordan 
og hvornår den løbende og afsluttende bedømmelse foregår, fremgår af de visuelle oversigter i 
den lokale undervisningsplan for de enkelte uddannelser og læringsaktiviteter (sektion 3). 
 

Eksamensregler 

Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog www.hansenberg.dk 
 
Eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for grundfag, der 
afsluttes på henholdsvis grundforløbets første og grundforløbets andel del findes i Bekendtgørel-
sen om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.  
Find bekendtgørelsen her: www.retsinformation.dk 
 

Eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for afsluttende 
prøver og svendeprøver 

Følgende uddannelser på HANSENBERG har afsluttende prøver med en svendeprøve: 
beslagsmed, gastronom, tjener, frisør, VVS-energispecialist, smed, teknisk designer, mediegrafiker 
og Træfagenes byggeuddannelse (tømrer). 
 
Vejledninger til skuemestrene er udarbejdet af det faglige udvalg for de respektive uddannelser og 
forefindes på nettet. 
 
Følgende uddannelser på HANSENBERG har afsluttende prøver uden en svendeprøve: 
veterinærsygeplejerske, dyrepasser, landmand, fitnessinstruktør, tandklinikassistent og person-
vognsmekaniker.  
 
Beskrivelserne af de afsluttende prøver forefindes i sektion 3 i de lokale undervisningsplaner for de 
respektive uddannelser, som ligger på skolens hjemmeside www.hansenberg.dk 
 
Afsluttende prøve/ Svendeprøve er for samtlige uddannelser beskrevet i uddannelsesbekendtgø-
relsernes §6. 
 

Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse af skolepraktik  

Elever, der har bestået grundforløbet: 
• har ansøgt om en skoleaftale i SDBF 
• har deltaget i det lovpligtige informationsmøde (info 2) 
• kan indkaldes skriftligt til EMMA-samtale.  

 
EMMA-samtalen gennemføres inden for den første måned fra datoen for det afsluttede grundfor-
løb. EMMA-vurderingen ligger til grund for optagelsen i Praktikcentret og skal derfor gennemføres 
inden startdatoen. Det er instruktøren, der gennemfører samtalen, dog i dialog med faglærerne på 
grundforløbet. For elever på fordelsuddannelse er det dog muligt at udskyde opstart i skolepraktik i 
op til 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, 
hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Det er arbejdsgiverne, 
som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. 
 
 



  
 

 
 

 
 
EMMA-vurderingen 

EMMA-kriterierne er Praktikcentrets kvalitetsvurdering af, om en elev har opnået de nødvendige 
faglige (grundforløbsbeviset), almene og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte på et 
hovedforløb. 

·       Eleven skal ved EMMA-samtalen dokumentere sin praktikpladssøgning i den personlige ud-
dannelsesplan – gerne med dokumentation fra arbejdsgiveren. 

·       Være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil på www.praktikpladsen.dk 
senest 8 uger før afslutningen af grundforløbet. 

·       Være registreret som aktivt søgende i skolens lære- og praktikpladskartotek, senest 8 uger 
før afslutningen af grundforløbet. 

·       Eleven skal ligeledes, i den måned, der ligger fra grundforløbets afslutning til opstart i Prak-
tikcentret, være aktivt søgende og have en synlig på praktikpladsen. 

·       Eleven skal ligeledes fra grundforløbets påbegyndelse have angivet 3 uddannelsesønsker i 
den personlige uddannelsesplan. 
 

Uddannelsesplan 
Vurderes eleven egnet og optages i Praktikcentret, skal instruktøren sammen med eleven: 

• optage eleven i SDBF (Skoleaftale) 
• udarbejde en samlet uddannelsesplan  
• udarbejde en personlig profil på eleven  
• registrere dokumenter i Elevplan. 

Elevplan er elevens portfolio, derfor skal alle dokumenter uploades, efter aftale med eleven.  
Elever, der vurderes egnet og optages, skal begynde i Praktikcentret en måned efter grundforlø-
bets afslutning, medmindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale eller kommer fra en 
fordelsuddannelse, hvor eleven kan vælge at udskyde opstart i op til 3 måneder. Eleven informeres 
skriftligt om optagelsen i Praktikcentret. 
 
Når eleven starter i Praktikcentret, skal instruktøren løbende vurdere, om eleven opfylder EMMA-
kriterierne. 
 

Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse og skolepraktik med 
adgangsbegrænsning   

På uddannelsen til frisør, veterinærsygeplejerske, dyrepasser, fitnessinstruktør, transport og logi-
stik, mediegrafiker og webudvikler er der dimensionering i forhold til Grundforløb 2. For at kunne 
påbegynde Grundforløb 2 kræves det, at eleven har en praktikaftale med en virksomhed, eller at 
eleven bliver optaget som kvoteelev. Skolen får på baggrund af tidligere års antal indgåede ud-
dannelsesaftaler tildelt et vist antal kvotepladser. Alle elever kan søge om optagelse som kvote-
elev.  
 
Ved udvælgelse af kvoteelever vil der blive lagt vægt på elevens studieegnethed, modenhed, 
samarbejdsevner, personlige fremtræden og sidst men ikke mindst, hvor afklaret og motiveret ele-
ven er i forhold til det pågældende fag. Lærerteamet udvælger derefter de elever, de finder mest 
egnet til faget. 
 
Tidsfrister og procedure for ansøgning om optagelse som kvoteelev fremgår af skolens hjemme-
side under de berørte uddannelser. 



  
 

 
 

Skolepraktik (hovedforløb) 

Idet HANSENBERG er godkendt som praktikcenter, er målet at sikre, at de elever, som ikke har en 
uddannelsesaftale efter gennemført grundforløb, men opfylder EMMA-kriterierne, kan gennemføre 
hele uddannelsen.  

Målet er endvidere at sikre, at eleven opnår de praktikmål, der er beskrevet i uddannelsesbekendt-
gørelsen for den enkelte uddannelse. Praktikcentret har det overordnede ansvar for tilrettelæggel-
sen af et samlet uddannelsesforløb for eleverne. Dette gøres dels ved brug af skolens værksteds-
faciliteter, dels ved anvendelse af forskellige aftaleformer og i begrænset omfang virksomhedsfor-
lagt undervisning (VFU).  
 
Følgende uddannelser indgår i Praktikcentret: personvognsmekaniker, smed, VVS-energitekniker, 
mediegrafiker, Træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, gastronom og frisør. 
 
Praktikcentret varetager information og vejledningsopgaver i samarbejde med andre skoler på føl-
gende uddannelser:  

• Elektriker, data- og kommunikationsuddannelsen (SDE, EUC Syd)  
• Anlægsgartner (Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus)                      
• Klinikassistentuddannelsen (SKT). 

 
I målet om at opnå en hensigtsmæssig lokal, regional og landsdækkende arbejdsdeling baseret på 
hensynene til kvalitet, efterspørgsel og behov samarbejder HANSENBERG med andre skoler, hvor 
det er relevant.  
 
Samarbejdet skal medvirke til at sikre:  

• Fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer  
• Et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov  
• Flest mulige praktikpladser i virksomheder. 

 
Praktikpladskonsulenterne er en integreret del af alle skolens uddannelsesaktiviteter og har fokus 
på elever i grundforløbet såvel som elever i skolepraktik, korte aftaler og elever, der uforskyldt mi-
ster deres uddannelsesaftale.  
 
Praktikcentret opretholder faglige og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer ved at sikre så 
autentiske arbejdsforhold som muligt. Dette gøres gennem relevante opgaver, der registreres og 
styres via skolens interne ordrestyringssystem. Instruktørerne vurderer opgavens kvalitet og ni-
veau i forhold til elevernes progression jf. praktikmålene. Opgavernes kvalitet sikres gennem sam-
arbejdet med praktikcenterudvalget, virksomheder, frivillige organisationer, kommuner og mindre 
kunder, hvor opgaven vurderes ikke at være konkurrenceforvridende.  
 
Praktikcentret tilbyder, at praktikmålene tilegnes under værkstedslignende forhold. Til opgaver, 
hvor der stilles særlige fysiske krav, vil skolen indgå samarbejdsaftaler med virksomhederne om at 
benytte deres lokaliteter og dermed ”flytte” skolepraktikken i en periode. Ved optagelse i Praktik-
centret indgår eleven – hvis EMMA-kriterierne er opfyldt – en skoleaftale om den fortsatte uddan-
nelse.  
 
Skoleaftalen indgås efter grundforløbets afslutning. I den forbindelse udarbejdes også en plan, der 
kan understøtte elevens praktikpladssøgning. 
 



  
 

 
 

Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis  

Det faglige Udvalg har til opgave at medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen, jf. BEK 367 af 
19. april 2016. For skoleundervisningens del foregår det i et samarbejde mellem fagets repræsen-
tanter, skolen og Det lokale Uddannelsesudvalg. 
 

Ny mesterlære 

Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter uddannelsens grundforløb. Denne foregår i virk-
somheden og varer normalt 1 år. Elevens uddannelsesplan kan tilrettelægges, så der i løbet af den 
praktiske oplæring også indgår undervisning på skolen. Undervisningen fra grundforløbet kan flyt-
tes til hovedforløbet. 
 
Ved afslutningen af den praktiske oplæring skal eleven løse en praktisk opgave, som udarbejdes 
af skolen og virksomheden i fællesskab. Opgaven tager udgangspunkt i elevens oplæring i virk-
somheden. Opgaven løses i virksomheden og indgår i en vurdering af elevens kompetencer. Her-
ved sikres det, at eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne starte på uddannel-
sens hovedforløb. 
 
Ved skoleperiodens afslutning udstedes et bevis på gennemført grundforløb eller praktisk oplæ-
ring. Beviset udstedes efter en samlet vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige faglige, 
almene og personlige kompetencer for at kunne begynde på uddannelsens hovedforløb. Der ud-
stedes endvidere bevis for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Udstedelse af bevis for 
praktisk oplæring sker på baggrund af samarbejde med elevens praktikvirksomhed. 
 

Overgangsordninger  

De nye regler om de nye uddannelser 
Følgende regler om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser er standard i de nye uddannel-
sesbekendtgørelser om de nye erhvervsuddannelser: 
 
”§ 8. (I nogle bekendtgørelser § 7) Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015. 
 
Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før 
den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med overgangsordninger fastsat af skolen i den loka-
le undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. 
 
Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddan-
nelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som 
erhvervsuddannelse for voksne (euv).” 
 
Bestemmelsen i stk. 1 om at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015 betyder, at regler-
ne i bekendtgørelsen gælder for den pågældende uddannelse og undervisning fra denne dato. 
 
Som det fremgår ovenfor, er reglerne ikke umiddelbart for elever, som er begyndt på den hidtidige 
tilsvarende erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, og som fortsat er i gang med uddannelsen 
efter denne dato. Derfor er det i stk. 2 fastsat, at sådanne elever kan overgå til den nye uddannel-
se efter overgangsordninger, som skolen fastsætter. 
 
Hvis en igangværende elev og dennes eventuelle praktikvirksomhed ønsker det, kan eleven over-
gå til de nye grund- og henholdsvis hovedforløb, hvis eleven ellers opfylder de nye adgangskrav til 



  
 

 
 

henholdsvis grund- og hovedforløbet. Skolen skal fastsættes overgangsordninger herfor. Dette 
følger af bestemmelsen i stk. 2. 
 
En overgangsordning for en elev, som var fyldt 25 år ved uddannelsens begyndelse, skal respekte-
re reglen i stk. 3 om, at eleven så skal følge reglerne om EUV. 
 
  



  
 

 
 

Overgangsordninger fastsat af skolen 
For elever, der ønsker at overgå til uddannelsen efter den nye uddannelsesbekendtgørelse, der 
træder i kraft den 1. august 2015, foretages en individuel kompetencevurdering af, om eleven op-
fylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Vurderingen foretages i et 
samarbejde mellem det enkelte team, den pædagogiske uddannelsesleder og skolens vejled-
ningscenter.  
 
Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til påbegyn-
delse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning til skolen. Har eleven en ud-
dannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra virksomheden. 
 
  



  
 

 
 

Den lokale undervisningsplan (sektion 3) 

Generelle krav, rammer og ressourcer 
 
Elevforudsætninger 
Grundforløbets første del: Adgangskravene til uddannelserne beskrives i Bekendtgørelse af lov 
om erhvervsuddannelser. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210275#id1b74624d-95a8-497e-bf20-
ff329bde90a7 
 
Grundforløbets anden del: Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 
beskrives i Uddannelsesbekendtgørelserne for de enkelte uddannelser. 
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-
reform/uddannelsesbekendtgoerelser 
 
Elevens arbejdstid 
Elevens arbejdstid beskrives i kap. 10, § 66 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956 
 
Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og ele-
vens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Lærerkvalifikationer 
Kravene til lærerkvalifikationer kan ses i kap. 3, § 11 og § 12 i Bekendtgørelse om erhvervsud-
dannelser. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956 
 
Udstyrstyper 
Undervisningen gennemføres i henhold til formelle udstyrskrav nævnt i bekendtgørelser og ud-
dannelsesordninger, og som skolen ligeledes er godkendt til. 
 
Lokaletyper 
Undervisningen foregår primært i henholdsvis uddannelsens teorilokaler og værksteder. Alle 
lokaliteter er indrettede, så de understøtter multimodale læringssituationer. 
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Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, læringselementer (projekter/kurser) og bedømmelser  

Oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Hovedforløb 

 
Fag 

 

 
Placering af læ-
ringselementer 

 
Faglige mål / Målpinde / Kompetencemål 

 
Niveau 

/Præstations-
standarder 

 
Formativ 

evaluering / 
Lærende 
feedback 

 
Sum-
mativ 
Evalu-
ering / 
Karak-

ter 
Grundfag 
 
Fag nr. 23013  
Iværksætteri og 
innovation  
 

 
 
3.HF 
 

 
 
Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.                                                                        
Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige 
drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksomhedens ophør.     Eleven 
kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder 
beslutningsprocesser og samarbejdsformer på forskellige niveauer. 
Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder 
sådanne som helt eller delvis følger af internationale forhold. 
 

 
 
F 

  

Områdefag 
 
Fag nr. 8846  
Faglig kommu-
nikation 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.HF 
2.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eleven kan ved brug af et enkelt sprogbrug forstå og formidle informationer og 
data på engelsk eller et andet fremmedsprog i skrift og tale.  
Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig mundt-
ligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold i et enkelt 
sprog.  
Eleven kan udvælge kommunikationsformer og  Eleven kan søge og udvælge re-
levante informationer på engelsk og evt. et yderligere fremmedsprog ved hjælp af 
informationsteknologi metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige 
præsentations-, rapporterings- og informations-former.  
Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked ved at anvende fremmed-
sprog på en ukompliceret/enkel måde i erhvervsfaglig sammenhæng. 
 Eleven kan på dansk og mindst et fremmedsprog på en forståelig og hensigts-
mæssig måde redegøre for planlægnings- og arbejdsopgaver over for kolleger og 
kunder. 
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Fag nr. 12052 
Iværksætteri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8847  
Automiljø  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8848  
Kundeservice  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.HF 
1.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.HF 
2-HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven opnår kendskab til iværksætteri-begrebet i forhold til oprettelse af virk-
somhed 
Eleven opnår kendskab til basale økonomistyrings principper herunder bogfø-
ring/regnskab 
Elven opnår kendskab til forskellige selskabsformer samt procedurer for selskabs 
oprettelse og afvikling 
Eleven kan arbejde med ide- og konceptudvikling rettet mod autobranchen 
Eleven opnår viden om mulighederne for iværksætterstøtte, rådgivning og vejled-
ning 
 
 
 
 
Eleven kan forstå betydningen af de daglige miljømæssige sammenhænge i for-
bindelse med autofaget. 
Eleven kan forstå og arbejde ud fra miljømæssige bekendtgørelser og kender den 
autofaglige og samfundsfaglige baggrund for deres eksistens. 
Eleven kan vurdere samspillet mellem samfund og miljø, herunder bæredygtig-
hed for processer og produkter inden for autofaget. 
Eleven kan i forbindelse med det daglige arbejde søge, udvælge og anvende rele-
vante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder herunder it-
baserede kilder. 
Eleven kan anvende gældende lovgivning i forhold til konkrete autofaglige ar-
bejdsopgaver. 
Eleven kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, proces-
ser, produkter og livskvalitet for den enkelte medarbejder. 
 
 
Eleven kan agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige typer af kunder og 
samarbejdspartnere og deres forventninger til eleven og virksomheden. Eleven 
kan skelne mellem forskellig kundeadfærd og kundebaggrund og er bevidst om, 
at forskellig adfærd kræver forskellig opmærksomhed og serviceniveau 
Eleven har viden om betydning af dialogen med kunden herunder afstemning af 
forventninger i forhold til det arbejde, der skal udføres eller de muligheder, der er 
for rådgivning eller mersalg 
Eleven kan ud fra erfaringen fra sin arbejdsplads vurdere og udarbejde løsnings-
forslag i forbindelse med fiktive eller faktuelle kundeproblematikker 
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Fag nr. 12054 
Autofysiske be-
greber  
 

 
 
 
 
3.HF 92-2 
2.HF EUX 

Eleven har forståelse for den personlige kontakts betydning for virksomhedens 
relationer til forskellige typer af kunder og samarbejdspartnere 
 
 
Eleven har viden om almene begreber for tryk i forbindelse med måling og vur-
dering af tryk fx i forbindelse med indsugningstryk, hydraulisk tryk i bremsesy-
stemer, servostyring, automatgear samt ved måling af benzin- og dieseltryk 
Eleven har viden om almene begreber for temperatur i forbindelse med måling og 
vurdering af temperaturer fx i forbindelse med vandtemperatur og lufttemperatu-
rer. 
Eleven har viden om almene begreber for hastighed i forbindelse med måling og 
vurdering af hastigheder fx i forbindelse med kørehastighed, drejehastighed og 
indsprøjtningstider 
Eleven har viden om almene begreber for taste- og frekvensstyring i forbindelse 
med måling og vurdering af pulsbreddestyringer fx i forbindelse med lysstyring, 
pumpestyring og el-motorstyring. 
Eleven har viden om almene og autofysiske begreber for vinkel i forbindelse med 
måling og vurdering af fx styretøjssvinkler og krumtapsgrader. 
Eleven har viden om almene begreber for elektricitet i forbindelse med må-
ling,beregning og vurdering af fx strøm, spænding, modstand og watt. 
Eleven har viden om almene begreber for masse, kraft, arbejde og energi i forbin-
delse med udførelse, måling og vurdering af fx tilspændingsmoment, motor-
ydelse og energiforbrug. 
Eleven har viden om SI-systemet og kan anvende omregningstabeller i forbin-
delse med sit arbejde med køretøjer. 
Eleven kan anvende præfixer i forbindelse med måling, vurdering og beregning 
af fx bremsekraft, elektricitet, tryk og temperaturer. 
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Fag nr. 8849  
Kontrol, repara-
tion og afprøv-
ning af person-
vognsbremser  
 
 
 

 
 
1.HF 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eleven kan anvende sin viden om funktioner og virkemåder for en personvogns 
bremsesystemer som grundlag for at vurdere de enkelte komponenters funktion 
før og efter reparation. 
Eleven kan afprøve en bils bremsepræstation på et bremserullefelt og vurdere om 
bremseanlægget opfylder de gældende lovkrav. 
Eleven kan kontrollere, servicere og udskifte hovedcylindre, hjulcylindre, kalibre 
og bremseforstærker efter gældende kvalitetsstandarder og lovkrav. 
Eleven kan kontrollere og udmåle bremsetromler og bremseskiver i henhold til 
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Fag nr. 12082 
Kontrol & rep 
af PV bremser 
og bremse-sy-
stemer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tekniske data samt vurdere behov for afdrejning eller udskiftning. 
Eleven kan kontrollere, reparere og justere tromle- og skivebremser samt udskifte 
bremsebakker og bremseklodser. 
Eleven kan kontrollere, reparere og justere mekaniske og elektriske håndbremse-
systemer. 
Eleven kan kontrollere, vurdere og udskifte dele i det hydrauliske bremsesystem 
fx bremserør og slanger i forhold til gældende lovkrav. 
Eleven kan fremstille bremserør efter gældende lovkrav. 
Eleven har viden om bremsevæskers specifikationer herunder kogepunkt og gæl-
dende lovkrav for udskiftning. 
Eleven har viden om kontrol og reparation af mekanisk- og elektronisk bremse-
kraftfordeling. 
Eleven har kendskab til elektriske parkeringsbremsesystemer. 
Eleven har viden om personlig sikkerhed ved arbejdet med bremser i forhold til 
produktets anvisninger og sikkerhedsdatablade. 
Eleven har viden om arbejdsmiljø ved arbejdet med bremser i forhold til anvis-
ninger for håndtering og bortskaffelse af affald. 
 
 
Eleven kan anvende sin viden om funktioner og virkemåder for en personvogns 
bremsesystemer, herunder også ABS og ESP systemer, som grundlag for at vur-
dere de enkelte komponenters funktion 
Eleven kan afprøve en bils bremsepræstation på et bremserullefelt og vurdere om 
bremseanlægget opfylder de gældende lovkrav. før og efter reparation. 
Eleven kan kontrollere, servicere og udskifte hovedcylindre, hjulcylindre, kalibre 
og bremseforstærker efter gældende kvalitetsstandarder og lovkrav. 
Eleven kan kontrollere og udmåle bremsetromler og bremseskiver i henhold til 
tekniske data samt vurdere behov for afdrejning eller udskiftning. 
Eleven kan kontrollere, reparere og justere tromle- og skivebremser samt udskifte 
bremsebakker og bremseklodser. 
Eleven kan kontrollere, reparere og justere mekaniske og elektriske håndbremse-
systemer. 
Eleven kan kontrollere, vurdere og udskifte dele i det hydrauliske bremsesystem 
fx bremserør og slanger i forhold til gældende lovkrav. 
Eleven kan fremstille bremserør efter gældende lovkrav. 
Eleven har viden om bremsevæskers specifikationer herunder kogepunkt og gæl-
dende lovkrav for udskiftning. 
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Fag nr. 8850  
ABS-bremser  
 
 
 
 
Fag nr. 8851  
Reparation af 
træk / kardanaks-
ler  
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8852  
Reparation af 
kobling  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.HF 
 
 
 
 
 
2.HF 
2.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.HF 
2.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 

Eleven har viden om kontrol og reparation af mekanisk- og elektronisk bremse-
kraftfordeling. 
Eleven har kendskab til elektriske parkeringsbremsesystemer. 
Eleven kan udlæse og slette fejlkoder med diagnosetester. 
Eleven kan udlufte og udskifte bremsevæske ved brug af diagnosetester. 
Eleven kan kontrollere, udmåle, justere og udskifte ABS-hjulføler. 
Eleven har viden om personlig sikkerhed ved arbejdet med bremser i forhold til 
produktets anvisninger og sikkerhedsdatablade 
Eleven har viden om arbejdsmiljø ved arbejdet med bremser i forhold til anvis-
ninger for håndtering og bortskaffelse af affald. 
 
 
Eleven har grundlæggende kendskab til ABS-systems opbygning og funktion.  
Eleven kan udlæse og slette fejlkoder med diagnosetester 
Eleven kan udlufte og udskifte bremsevæske ved brug af diagnosetester. 
Eleven kan kontrollere, udmåle, justere og udskifte ABS-hjulføler. 
 
 
Eleven kan ud fra sin grundlæggende viden om kardan- og trækakslers funktion 
og virkemåde gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på kardan- og trækaksler 
Eleven kan efter fabrikantens anvisninger foretage udskiftning samt kontrollere 
og vurdere kardan- og trækaksler samt manchetter for slør og defekter 
Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med kardan- og 
trækaksler 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i sit arbejde med kar-
dan- og trækaksler 
 
 
Eleven kan kontrollere, udmåle og udskifte en komplet personvognskobling 
Elever kan kontrollere, justere og reparere koblingsaktiveringssystemer 
Eleven kan ud fra sin viden om koblingssystemets funktion gennemføre et ratio-
nelt fejlfindingsforløb på kobling og koblingsaktiveringssystemet 
Eleven har viden om gearoliers anvendelser, kvalitet og viskositet 
Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med koblingsrepara-
tioner 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejde på transmission 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutineret 
 
 
 
 
 
Rutineret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rutineret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
Fag nr. 8853  
Kontrol og repa-
ration af styretøj 
og undervogn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8854  
Kontrol og repa-
ration af motorer 
1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.HF 
2.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.HF 
3-HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eleven kan ud fra sin viden om opbygning, funktion og gældende lovgivning for 
styretøj og undervognens hjulophæng tilrettelægge og gennemføre sikkerhedsef-
tersyn, reparation og udskiftning af bilens styretøj, hjul, hjulophæng, hjullejer og 
støddæmpere efter fabrikantens anvisninger og gældende miljøkrav. 
Eleven har viden om bilens hjulvinkler og deres betydning for bilens køreegen-
skaber. 
Eleven kan gennemføre udmåling og justering af bilens hjulvinkler i forhold til 
rattets ligeud stilling efter fabrikantens anvisninger 
Eleven har viden om opbygning, mærkning og anvendelse af gængse dæk og 
fælgtyper til personbiler samt gældende lovgivning på området 
Eleven kan reparere dæk under hensyn til sikkerhedsmæssige krav samt udskifte 
og afbalancere dæk og fælge efter fabrikantens anvisninger, gældende miljøkrav 
og en vurdering af dæktype og –kvalitet 
Eleven kan vejlede kunden ud fra lovmæssige, tekniske og økonomiske vurderin-
ger ved reparationer på styretøj og undervogn 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejde med styretøj og undervogn 
 
 
Eleven kan foretage udskiftning af toppakning på benzin- og dieselmotorer ud fra 
fabrikantens forskrifter og viden om tilspænding af bolte og anvendelse af mo-
mentnøgle og gradskala. 
Eleven kan tilrettelægge et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med udskiftning 
af tandrem på benzin- eller dieselmotorer med overliggende knastaksel og upro-
blematisk adgang til tandremsdrevet ud fra fabrikantens arbejdsbeskrivelser, illu-
strationer og anvisninger samt kendskab til vigtigheden af korrekt tilspænding af 
tandrem. 
Eleven kan på baggrund af viden om de fire takter udføre kompressionstest og 
cylinderlækagemåling samt justere tændings- eller ind-sprøjtningstidspunkt Ele-
ven kan foretage justering af indsugnings- og udstødningsventiler på benzin- og 
dieselmotorer efter fabrikantens data og anvisninger. 
Eleven kan på baggrund af viden om komponenternes funktion gennemføre fejl-
finding på komponenter i kølesystemet. 
 Eleven kan foretage udskiftning af vandpumpe, slanger og køler, foretage kon-
trol af termostat samt udføre trykprøvning og udluftning af kølesystemet. Eleven 
kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet, herunder udskifte 
oliepumpe og olietrykskontakt ud fra sin viden om smøresystemets funktion og 
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Fag nr. 8855  
Service på air-
conditionanlæg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8856  
Rudeilimning og 
reparation af 
stenslag  
  
 
 
 
 
Fag nr. 8857  
Eftersyn og kon-
trol af lys, tegn-
givningsappara-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.HF 
3.HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.HF 
3.HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
1.HF 
1.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 

komponenter samt oliens viskositet og kvalitet. 
Eleven kan udføre kontrol af olietryk samt tæthedskontrol af systemet. 
Eleven kan udskifte strømfordeler, tændspole, tændingsmodul og højspændings-
komponenter efter fabrikantens forskrifter. 
Eleven kan korrekt håndtere højspændingskomponenter under hensyn til person-
lig sikkerhed. 
Eleven kan vurdere slitage på de anvendte komponenter. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald (fx olie og kølevæ-
sker) i forbindelse med arbejde med motorer 
 
 
Eleven kan på baggrund af viden om anlæggets virkemåde og funktion udføre 
kontrol og service på a/c anlæg på personvogne herunder aftapning, skift af tørre-
filter samt påfyldning af godkendt kølemiddel, olie og sporestof ved brug af auto-
matisk fyldestation. 
 Eleven har viden om gældende regler for arbejde på køleanlæg, herunder sikker-
hed i forhold til anlæg under tryk, kølemiddeludslip i atmosfæren og miljøpåvirk-
ninger heraf . 
Eleven kan afskaffe aftappet olie og udskiftet tørrefilter korrekt ud fra gældende 
miljøregler 
 
 
Eleven kan udskifte en ilimet rude efter gældende lov og fabrikantens anvisnin-
ger og kan vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering 
af opgaven. 
Eleven kan foretage reparation af stenslag ud fra sin viden om forskellige ar-
bejdsprocesser for reparationen af ruder samt en lovmæssig, teknisk og økono-
misk vurdering. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejde udskiftning og reparation af 
 
 
Eleven kan kontrollere lygternes tilstand og udvælge korrekte pærer og sikrings-
størrelse samt vejlede kunden ud fra en teknisk, færdselssikkerhedsmæssig og 
økonomisk vurdering 
Eleven kan kontrollere og justere lygternes indstilling og lysstyrke ifølge gæl-
dende regler, 
Eleven kan kontrollere tegngivnings- og visker-/vaskeranlæggets funktion ifølge 
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ter, visker-/va-
skeranlæg og ak-
kumulator  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8858 
Fejlfinding på 
elektriske syste-
mer på person-
vogn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8859  
Service- og sik-
kerhedseftersyn  
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8860  
Faglig kommu-
nikation 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.HF 
3.HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.HF 
1.HF 92-2 
1.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
4.HF 
 
 

gældende regler 
Eleven kan gennemføre en udmåling af bilens akkumulator og kontrollere aflad-
ning på køretøjets el-system samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk 
vurdering. 
Eleven kan ud fra sin viden om akkumulatorens opbygning og virkemåde vurdere 
akkumulatorens ladetilstand samt gennemføre en korrekt belastningsprøve af ak-
kumulatoren. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejde med lygter, tegngivningsapparater, visker-/vaskeranlæg og akkumulatorer. 
 
 
 
Eleven kan ved anvendelse af måle- og diagnoseudstyr udmåle bilens elektriske 
systemer ud fra sin viden om og forståelse af begreber som spænding, strøm, 
modstand, effekt samt serie- og parallelforbindelser.Eleven har viden om både 
AC og DC og kan udføre enkle målinger på signaler med et oscilloskop                                                                       
Eleven har viden om analogteknik og digitalteknik i forbindelse med elektriske 
systemer i personbiler. 
Eleven har viden om sensorer og aktuatorer i forbindelse med elektriske systemer 
i personbiler. 
Eleven kan anvende el-diagrammer og anden dokumentation i forbindelse med 
enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på personvogne.   Eleven har vi-
den om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med 
elektriske systemer 
 
 
Eleven kan udføre et service- og sikkerhedseftersyn efter personbilens service-
skema, klargøre bilen til syn samt udlæse fejlkoder og nulstille serviceindikator 
 Eleven kan udfærdige en servicerapport med eventuelle kommentarer om dele-
nes tilstand samt redegøre for mulige fundne ekstra arbejder. 
 Eleven kan udføre arbejdet ud fra et kundevenligt synspunkt og behandling af 
køretøjet - fra start til slut. 
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
serviceeftersyn og klargøring til syn. 
 
 
Eleven kan forstå og formidle informationer og data på engelsk eller et andet 
fremmedsprog i skrift og tale i et sammenhængende og varieret sprog 
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Fag nr. 8861  
Teknologisk ud-
vikling og inno-
vation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8862  
Det internatio-
nale marked  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.HF 
6.HF 92-2 
3-HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.HF 
5.HF 92-2 
3.HF EUX 
 
 
 
 
 

Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig mundt-
ligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervsmæssige forhold i et sam-
menhængende sprog. 
Eleven kan udvælge og anvende forskellige kommunikationsformer og metoder, 
der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- 
og informations- og dokumentationsformer  
Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked ved at anvende et sam-
menhængende fremmedsprog i en erhvervsfaglig sammenhæng 
Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde beskrive og/eller dokumen-
tere planlægnings- og arbejdsopgaver i forhold til kunder på dansk og mindst et 
fremmedsprog 
 
 
 
Eleven har viden om sammenhængen mellem teknologisk udvikling og udviklin-
gen i samfundet, herunder hvordan markedet og allerede etablerede teknologiske 
systemer samt politiske forhold indvirker på den teknologiske udvikling inden for 
personvognsområdet 
Eleven har viden om forskellige alternative energibæreres betydning for udviklin-
gen af køretøjer fx energibærerne brint, metanol, bioetanol, biodiesel, biogas og 
el 
Eleven har viden om den teknologiske udvikling på elbilområdet herunder den 
teknologiske infrastruktur, der er forudsætningen for elbil-markedet. 
Eleven har viden om udviklingen inden for brændselsceller og batteri-teknologi i 
relation til elbiler. 
Eleven har viden om forskellige tekniske løsninger på hybridbilområdet. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
indførelse af ændret eller ny teknologi 
 
 
Eleven kan forstå internationale aktørers krav og måde at agere på et internatio-
nalt arbejdsmarked 
Eleven kan forstå faget, værktøjer, materialers anvendelse og arbejdsprocesser i 
andre lande 
Eleven kan anvende internationale kompetencer (sproglige, kulturelle og person-
lige) til at forstå og varetage arbejdsopgaver på et internationaliseret arbejdsmar-
ked 
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Fag nr. 8863 
Kontrol og repa-
ration af person-
bilers ABS- og  
ESP-systemer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8864  
Kontrol og repa-
ration af trans-
missionssyste-
mer 
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4.HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.HF 
7.HF 92-2 
4.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eleven kan med baggrund i sin viden, selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og 
dokumentere rationelle diagnoseforløb på ABS og ESP systemer, samt udføre og 
argumentere for, komplekse udmålinger og reparationer herpå. 
Eleven kan ud fra sin viden, kritisk analysere og vurdere realtime-data i forbin-
delse med avanceret diagnosticering på moderne ABS og ESP systemer og kan 
på baggrund heraf argumentere for det valgte indgreb ved udbedring. 
Eleven kan ved hjælp af sit overblik vurdere den tværsystemiske indflydelse mel-
lem ABS/ESP systemer og de øvrige af køretøjets systemer, samt anvende dette i 
forbindelse med komplekse diagnoseforløb. 
Eleven kan selvstændigt redegøre for, og dokumentere softwaremæssige sty-
ringsstrategier i moderne ABS og ESP systemer, herunder subsystemer som 
CAPS, Hill Hold, City Safe osv. 
Eleven kan ud fra sin naturvidenskabelige viden analysere og vurdere sikker-
hedssystemernes højteknologiske komponenter, bl.a. gyrotekniske komponenter 
og herudfra vurdere sikkerhedsmæssige konsekvenser ved fejlfunktioner. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejdet med bremsesystemer 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejdet med bremseystemer 
 
 
Eleven kan med baggrund i sin viden, selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og 
dokumentere rationelle diagnoseforløb på transmissionssystemer, samt udføre og 
argumentere for, komplekse udmålinger og reparationer herpå. 
Eleven kan med baggrund i sin viden, selvstændigt gennem-føre komplekse me-
kaniske reparationer på mekanisk, sekventielt og fuldautomatisk styret gearkas-
ser, samt argumentere for valgte løsninger. 
Eleven kan ud fra sin viden analysere og vurdere realtime-data i forbindelse med 
avanceret diagnosticering på moderne elektroniske styrede transmissionssystemer 
og kan på baggrund heraf argumentere for det valgte indgreb ved udbedring. 
Eleven kan ved hjælp af sin faglige viden og overblik, selvstændig vurdere øko-
nomiske problemstillinger i forhold til omfattende reparationer på mekaniske, se-
kventielle og automatiske transmissionssystemer. 
Eleven kan selvstændigt redegøre for, og dokumentere softwaremæssige styrings-
strategier og datatrafik i moderne elektroniske transmissionssystemer, herunder 
sekventielle og automatiske gearkasser 

 
Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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Fag nr. 8865  
Udmåling, repa-
ration og juste-
ring af elektro-
nisk servostyring  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8866  
Kontrol og repa-
ration af motorer 
2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7.HF 
7.HF 92-2 
4.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.HF 
5.HF 92-2 
3.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejdsopgaver på transmissionssystemer 
 
 
Eleven kan med baggrund i sin viden, selvstændigt tilrettelægge og gennemføre 
diagnoseforløb på moderne elektroniske servostyringssystemer (EPS), samt ud-
føre og argumentere for komplekse udmålinger og reparationer herpå. 
Eleven kan ud fra sin viden, selvstændigt analysere og vurdere realtime-data i 
forbindelse med avanceret diagnosticering og kodning på moderne servostyrings-
systemer og kan på baggrund heraf argumentere for det valgte indgreb. 
Eleven kan selvstændigt vejlede kunden ud fra lovmæssig, teknisk og økonomisk 
vurdering. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejdsopgaver på styretøj og undervogn. 
Eleven kan selvstændigt redegøre for, og dokumentere softwaremæssige styrings-
strategier i moderne servostyringssystemer, herunder aktiv selvopretning, styre-
momentadaption osv. 
Eleven kan med baggrund i sin viden omkring styretøjsgeometri og styredyna-
mik, selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og dokumentere et fejlfindingsforløb 
under anvendelse af et 4-hjulsudmålingsapparat 
Eleven kan ud fra styretøjsudmålinger vurdere undervognen og styretøjets behov 
for optimeringer. 
 
 
Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og dieselmotorer udføre kompressions-
test, balance og cylinderlækagemåling og vurdere resultatet med henblik på om-
fanget af en eventuel efterfølgende motorreparation 
Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkompo-
nenter, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler ud fra 
fabrikantens forskrifter. 
Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer herunder lokalisere 
utætheder og udmåle komponenter 
Eleven kan tilrettelægge og gennemføre udskiftning af tandrem, kæde og takthjul 
ud fra sin viden om de fire takter og fabrikantens forskrifter 
Eleven kan udvælge korrekt størrelser af komponenter 
Eleven kan foretage justering af ventiler, indsprøjtnings- og tændingstidspunkt 

 
 
 
 
Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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Fag nr. 8867  
Kontrol og repa-
ration af benzin 
indsprøjtnings- 
og tændingsan-
læg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8868  
Kontrol og repa-
ration af diesel 
indsprøjtnings-
anlæg  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
5.HF 
5.HF 92-2 
3.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven er bevidst om vigtigheden af systematisk orden og renlighed og kan fore-
tage håndværksmæssig korrekt betjening af såvel håndværktøj som special- og 
måleværk-tøj samt udføre troværdige målinger 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejdsopgaver på motorer 
 
 
Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og tændingsanlæg tilrettelægge og gen-
nemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et benzinindsprøjtnings- og tændings-
anlæg ud fra fabrikantens forskrifter herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra 
motorstyreboks 
Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i benzinindsprøjt-
nings- og tændingsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende lednings-
net under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse måleværdier fra 
motorstyreboks 
Eleven kan foretage kontrol og justering af tændingstidspunkt samt fortolke emis-
sionsværdier fra en gastester og vurdere resultatet i forhold til lovkrav 
Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktua-
torer og kan fortolke ledningsdiagrammet og efterfølgende overføre den viden til 
det fysiske system. 
Eleven kan håndtere benzin set ud fra personlig sikkerhed og miljøhensyn og har 
viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopga-
ver på benzin- og tændingsanlæg. 
 
 
Eleven kan ud fra sin viden om dieselindsprøjtningsanlæg tilrettelægge og gen-
nemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et mekanisk og elektronisk dieselind-
sprøjtningsanlæg under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse og 
omsætte fejlkoder fra motorstyreboks. 
Eleven kan udmåle og vurdere systemets korrekte tryk i brændstofforsyningen og 
dysernes lækolie. 
Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i dieselindsprøjt-
ningsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet under an-
vendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæsning af måleværdier fra mo-
torstyreboks. 
Eleven kan foretage kontrol og justering af indsprøjtningstidspunkt samt fortolke 
emissionsværdier fra en røggastester og vurdere resultatet i forhold til lovkrav 

 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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Fag nr. 12086 
Kontrol og re-
paration af die-
selind-sprøjt-
ningsanlæg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.HF 92-2 
3.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven kan udmåle forvarmesystemets komponenter samt reparere og/eller ud-
skifte defekte dele i det pågældende system 
Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktua-
torer og kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og efterfølgende over-
føre den viden til det fysiske system. 
Eleven kan håndtere dieselolie korrekt, set ud fra personligt sikkerhed og miljø-
hensyn og har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver på dieselindsprøjtningsanlæg 
 
 
Eleven kan ud fra sin viden om dieselind-sprøjtningsanlæg tilrettelægge og gen-
nemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et mekanisk og elektronisk dieselind-
sprøjtningsanlæg under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse og 
omsætte fejlkoder fra motorstyreboks. 
Eleven kan udmåle og vurdere systemets korrekte tryk i brændstofforsyningen og 
dysernes lækolie. 
Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktua-
torer og kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og efterfølgende over-
føre den viden til det fysiske system. 
Eleven kan ud fra sin viden, vurdere realtime-data i forbindelse med avanceret di-
agnosticering på moderne dieselmotorer og kan på den baggrund begrunde det 
valgte indgreb ved udbedring. 
Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i dieselindsprøjt-
ningsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet under an-
vendelse af fabrikantens forskrifter. 
Eleven kan udmåle forvarmesystemets komponenter samt reparere og/eller ud-
skifte defekte dele i det pågældende system 
Eleven kan foretage kontrol og justering af indsprøjtningstidspunkt samt fortolke 
emissionsværdier fra en røg-gastester og vurdere resultatet i forhold til lovkrav. 
Eleven har viden om emissionssystemer i dieselmotorer, herunder EGR, oxidati-
onskatalysatorer, Selective Reduction Catalyst, diesel partikelfiltre og kan som 
følge heraf foretage avanceret diagnosticering på disse og kan vurdere den miljø-
mæssige og den teknologiske konsekvens i tilfælde af fejlfunktioner. 
Eleven kan håndtere dieselolie korrekt, set ud fra personligt sikkerhed og miljø-
hensyn og har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver på dieselindsprøjtningsanlæg. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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Fag nr. 8869  
Reparation af 
komfort-elemen-
ter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8870  
Fejlfinding og 
reparation på air-
condition og kli-
maanlæg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.HF 
5.HF 92-2 
3.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.HF 
4.HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og reparationsforløb på 
sædevarmeanlæg og elektriske installationer i døre fx rudereguleringer, spejle 
og centrallåsesystemer ved anvendelse af det korrekte værktøj 

 Eleven kan identificere fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, kontakter og stikfor-
bindelser samt foretage håndværksmæssigt korrekt udskiftning af disse kompo-
nenter. 

 Eleven kan foretage udmåling af dynamisk spændingsfald på ledningsforbindel-
ser. 

 Eleven kan foretage kodning af håndsendere ud fra sin viden om styring af el-
motorer. 

 Eleven kan selvstændigt anvende producentens manualer og ledningsdiagram-
mer 

 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver med komfortelemente 

 
 
Eleven kan med baggrund i sin viden, selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og 
dokumentere rationelle diagnoseforløb på kølekredsløb eller komplekse klimasty-
ringssystemer, samt udføre og argumentere for, komplekse udmålinger og repara-
tioner herpå. 
Eleven kan ud fra sin viden om energiudveksling, latent/mærkbar varmeenergi og 
kølemidlernes entalpi, selvstændigt analysere og vurdere trykforholdene i køle-
kredsløbet. 
Eleven kan selvstændig redegøre for de anvendte kølemidlers egenskaber, herun-
der sikkerhedsdata, GWP-værdier, entalpikarakteristik, osv. 
Eleven kan ud fra måleværdier, selvstændig vurdere tilstanden og kvaliteten på 
klimastyringens komponenter og anvende dette i forbindelse med diagnose på 
kom-plekse klimastyringssystemer 
Eleven kan på baggrund af sin viden, selvstændig vurdere og begrunde den gensi-
dige indflydelse mellem kølekredsløbets temperatur- og trykforhold og klimasy-
stemets styringslogik. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejdsopgaver med aircondition og klimaanlæg. 
 
 

Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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Fag nr. 8871  
Reparation af 
airbaganlæg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8872  
Avanceret fejl-
finding på elek-
troniske syste-
mer på person-
vogne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.HF 
4.HF 92.2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.HF 
6.HF 92-2 
3.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven kan tilrettelægge og gennemføre komplekse fejlfindingsforløb på et air-
bag-system ud fra sin viden om og erfaring med anvendelse af fabrikantens for-
skrifter og gældende regler for håndtering af pyrotekniske komponenter. 
Eleven kan reparere og udskifte forskellige modeller af defekte og udløste air-
bags, selestrammere, ledningsnet og styrebokse ud fra opsamlet erfaring inden for 
arbejde med forskellige airbag-anlæg. 
Eleven anvender sit overblik over forskellige airbagsystemer og sin viden om og 
erfaring med anvendelse af airbagsystemers selvdiagnose og kodning af ny styre-
boks til løsning af ukendte problemer i det daglige arbejde med airbagsystemer. 
Eleven kan udføre komplekse reparationer af det tilhørende ledningsnet og argu-
mentere for valget af løsningen på problemet. 
 
 
Eleven kan med baggrund i sin viden, selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og 
dokumentere rationelle diagnoseforløb på bilens elektroniske og elektriske syste-
mer, samt argumentere for og udføre komplekse udmålinger og reparationer. 
Eleven kan med baggrund i sin viden, vælge passende måle- og diagnoseudstyr 
til udmåling og fejlfinding på komplekse elektriske-/elektroniske systemer - her-
under brugen af oscilloskop. 
Eleven kan med baggrund i sin viden om analog- og digitalteknik, udmåle, fejl-
finde og reparere på alle typer af givere, aktuatorer, DC- og AC motorer fx. på 
hall, induktiv, piezo, magnetventiler og servomotorer. 
Eleven kan med baggrund i sin viden om de risici, der er forbundet med at ar-
bejde og måle på store strømme og høje DC / AC-spændinger, udmåle, fejlfinde 
og reparer på fx el- og hybridbiler. 
Eleven kan selvstændigt, med baggrund i sin viden, ud fra fx måleværdier, vurde-
rer tilstanden og anvendelighed af komponenter fremad rettet, samt anvende 
målte værdier i forbindelse med diagnose på komplekse elektriske-/elektroniske 
styringer/komponenter. 
Eleven kan med sin viden om CANbus systemer, diagnosticere, udmåle og fejl-
finde på forskellige CANbus systemer. Eleven kan med baggrund i sin viden om 
kommu-nikationsprotokoller og anden for form for kommunikation, (fiberoptik, 
Lan og tråd-løs teknologi) udmåle, fejlfinde og vurdere videre i processen. 
Eleven har viden om håndtering og bortskaffelse af miljøbelastende affald i for-
bindelse med arbejdsopgaver på eletroniske systemer 
 
 

Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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Fag nr. 8873  
Fejlfinding og 
reparation af 
starter- og lade-
anlæg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8874  
It på værkstedet  
 

4.HF 
4.HF 92-2 
2.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.HF 
 

Eleven kan, med baggrund i sin viden, selvstændigt vurdere og gennemføre ud-
måling og reparation på avancerede starter-og ladesystem, samt foretage de nød-
vendige udskiftninger på forskellige typer af startere og generatorer. 
Eleven kan desuden selvstændigt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk 
vurdering. 
Eleven kan ud fra sin viden, analysere måleværdier på generatorer med intelligent 
styring af lade strøm og reguleringsspænding, samt måle afladning på køretøjets 
el-system. 
Eleven kan selvstændigt udføre fejlfinding, reparation og vurdering på kompo-
nentniveau ud fra sin viden om lade- og startersystemets opbygning og virke-
måde. 
Eleven kan på baggrund af sin viden, selvstændig foretage lokalisering af fejl ud 
fra udmålte data. 
Eleven kan med baggrund i sin viden, selvstændigt udmåle, fejlfinde og vurdere 
reparationens omfanget på bilers stop-/and go systemer. Eleven kan anvende pas-
sende måle- og diagnoseudstyr herunder oscilloskop. 
Eleven har viden om håndtering og bortskaffelse af miljøbelastende affald i for-
bindelse med arbejdsopgaver på starter- og ladeanlæg. 
 
 
Eleven kan selvstændigt arbejde med virksomhedens it-baseret udstyr i sammen-
hænge med arbejdet på personvogne og i tilknytning til virksomhedens øvrige ak-
tiviteter. Eleven kan hente oplysninger/data på kunde/køretøj i databasen, over-
føre udførte målinger/reparationer fra arbejdsprotekollen til databasen. 
Eleven kan med sine opnåede kompetencer, selvstændigt foretage installation, 
opsætning samt opdatering af brancherelateret diagnoseudstyr. 
Eleven kan, ved hjælp af sin viden, anvende diagnoseudstyret til fejlfinding, 
udmå-ling og reparation af komplekse arbejdsopgaver. 
Eleven kan selvstændigt vurdere og begrunde behovet for forbedringer af it-ud-
styr og it-relaterede arbejdsprocesser. 
Eleven kan selvstændigt, på baggrund af sin viden, foretage mindre it-relaterede 
reparationer på diagnoseudstyret. 
Eleven har viden om håndtering og bortskaffelse af miljøbelastende affald i for-
bindelse med arbejdsopgaver på it udstyr 

Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 

Valgfri  
Specialefag 
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Fag nr. 8878  
Kontrol og repa-
ration af motor-
styringsanlæg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8881  
Fejlfinding og 
reparation af lyg-
ter  
 
 
 
 
 
 
Fag nr. 8884  
Sikkerhed på el-
drevne og hy-
bride køretøjer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.HF 
6.HF 92-2 
3.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.HF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.HF 
7.HF 92-2 
4.HF EUX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motor-
styringsanlæg og foretage udskiftning af alle komponenter på benzin- og diesel-
motorer samt reparere tilhørende ledningsnet. 
Eleven kan udføre arbejdsopgaver ud fra sin viden om kontrol af motorens meka-
niske funktion samt viden om komponenternes funktion i systemet. 
Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolke værdier fra motorstyreboks 
herunder søge informationer om de nødvendige værdier. 
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med ar-
bejdsopgaver ved motorstyringsanlæg 
Eleven kan fortage kodning og tilpasning af alle relevante komponenter i syste-
met. 
 
 
Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter ud fra sin vi-
den om lovens krav til lygtesystemet. 
Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende ledningsdiagrammer 
og værkstedshåndbøger. 
Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb. 
 Eleven kan fortolke og overføre sin viden om klemmebetegnelser og symboler, 
som anvendes i elektriske diagrammer til konkrete kredsløb og komponenter                                                                                             
Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 
 
 
Eleven kan sikkerhedsmæssig korrekt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden 
af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer på eldrevne/hybride kø-
retøjer 
Eleven kan anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt per-
sonlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900) ved arbejde 
på eldrevne/hybride køretøjer 
Eleven opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til fo-
rekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer. 
Eleven opnår indsigt i generel opbygning, serviceeftersynsarbejde og fejlfinding 
på eldrevne/ hybride køretøjer. 
Eleven opnår indsigt i batteri og opladningsteknologier, eksempelvis regenere-
ring, plugin samt i forskellige batteriovervågningssystemer 
Eleven opnår indsigt i forskellige elmotorkonstruktioner fx sammenkobling af 
hybridenheder og elmotor-styringssystemer f.eks. inverter/converter systemer. 

Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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Fag nr. 8883 
Kontrol og fejl-
finding af tegn-
givningsappara-
ter  
 
 
 
Fag nr 8885 
Vurdering af 
brugt bil  

 
 
 
 
7.HF 
7.HF 92-2 
4.HF EUX 
 
 
 
 
 
7.HF 
7.HF 92-2 
4.HF EUX 
 

Eleven opnår indsigt i brugen af diagnoseværktøj i forhold til fejlfinding og repa-
ration på eldrevne/hybride køretøjer. 
 
 
Eleven kan gennemføre kontrol og reparation af tegngivningssystemer ud fra sin 
viden om lovens krav til tegngivningssystemer samt viden om tegngivningssyste-
mets opbygning og funktion 
Eleven kan foretage udmåling af spændingstab samt anvende strømdiagrammer 
og værkstedshåndbøger. 
Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb 
Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 
 
 
Eleven kan gennemgå samtlige systemer på en bil i forbindelse med en vurde-
ring af køretøjets tilstand i salgsøjemed. 
Eleven kan beregne omkostningerne ved en eventuel renovering 
Eleven kan anvende sin viden om regler og forskrifter i forbindelse med køretø-
jers godkendelse til kørsel på danske nummerplader 
Eleven kan foretage en vurdering af samtlige sliddele på køretøjet med henblik 
på en skriftlig rapport om driftsikkerhed og sikkerhed i forhold til lovkrav 
Eleven kan foretage udfærdigelse af et overslag over omkostningerne ved en 
eventuel renovering 

 
 
 
 
Avanceret 
 
 
 
 
 
 
 
Avanceret 
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  EUD-forløbsoversigt over skoleperiodens placering af læringselementer (projekter/kurser) 

 
 
 

 
 

                                                                           Læringsaktivitet 
5 uger i alt 

 
1. Hovedforløb 
Auto 92 

 
 
5 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
7.5 Dage 

  

  
Faglig kommu-
nikation 1 
(08846) 

 
Service og sikker-
heds- eftersyn 
(08859) 

 
ABS bremser (08850) 

 
Eftersyn og kontrol på 
lys, visker og akkumu-
lator (08857) 

 
Kontrol og repara-
tion og afprøvning 
af bremser (08849) 

 

         
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 1 HF kan variere fra HF til HF 
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Læringsaktivitet 
5 uger i alt 

 

2. hovedforløb 
Auto 92 

 
5 Dage 

 
2,5 Dage 

 
2,5 Dage 

 
2,5 Dage 

 
12,5 Dage 

 
 

 

 
 
 
Automiljø (08847) 

 
 
Kundeser- 
vice 
(08848) 

 
Reparation 
af kobling 
(08852) 

 
Reparation af 
træk- og kar- 
danaksler 
(08851) 

 
 
 
Kontrol og reparation af styretøj og undervogn (08853) 

       
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 2 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                        Læringsaktivitet 
                                                                                                                       5 uger i alt. 

 
3. Hovedforløb 
Auto 92 

 
 
5 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
7.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 

 
Iværksætteri og 
innovation 
(23013) 

 
Fejlfinding på e-
lektriske systemer 
(08858) 

 
Service på aircondi-
tionanlæg (08855) 

 
Rudeilimning og re-
paration af stenslag 
(08856) 

 
Kontrol og repara-
tion af motorer 1 
(08854) 

 
Fejlfinding og repara-
tion af lygter (08881) 

         
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 3 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                         Læringsaktivitet 
                                                                                                                       5 uger i alt. 

 
4. Hovedforløb 
Auto 92 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
7.5 Dage 

 

 
Faglig kom-
munikation 2 
(08860) 

 
Fejlfinding og re-
paration af aircon-
dition og klima- an-
læg (08870) 

 
IT på værkstedet 
(08874) 

 
Reparation af air-
baganlæg (08871) 

 
Fejlfinding og re-
paration af starter- 
og ladeanlæg 
(08873) 

 
Kontrol og reparation af 
ABS- og ESP systemer 
(08863) 

         
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 4 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                       Læringsaktivitet 
                                                                                                                      5 uger i alt. 

 
5. Hovedforløb 
Auto 92 

 
 
7.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
10.0 Dage 

 

 
Kontrol, og reparation af mo-
torer 2 (08866) 
 

 
Det Internationale arbejds-
marked (08862) 
 

 
Reparation af komfortele-
menter (08869) 
 

 
Kontrol og reparation af benzin- og 
tændingsanlæg (08867) 
 

       
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 5 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                         Læringsaktivitet 
                                                                                                                      5 uger i alt. 

 
6. Hovedforløb 
Auto 92 

 
 
7.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
10.0 Dage 

 

 
Avanceret fejlfinding på elektro-
niske systemer (08872) 

 
Teknologisk udvikling og 
innovation (08861) 

 
Kontrol og reparation af 
motorstyringsanlæg 
(08878) 

 
Kontrol og reparation af dieselind-
sprøjtningsanlæg (08868) 

       
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 6 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                        Læringsaktivitet 
                                                                                                                      5 uger i alt 

 
7. Hovedforløb 
Auto 92 

 
 
10.0 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 

 
Kontrol og reparation af transmis-
sionssystemer (08864) 

 
Udmåling, reparation og ju-
stering af elektronisk servo-
styring (08865) 

 
Sikkerhed på eldrevne og 
hybride køretøjer (08884) 

 
Svendeprøve, evaluering og karakter-
afgivelse. 

        Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 
 
Rækkefølgen af fagene på 7 HF kan variere fra HF til HF 
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EUD-bedømmelsesoversigt over skoleperiodens bedømmelser  

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 1 HF 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Faglig kommunikation 1 (08846) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Service og sikkerhedseftersyn (08859) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

ABS bremser (08850)  Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

 
 

    
 

Eftersyn og kontrol på lys, visker og akkumulator (08857)  Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse
  

     

Kontrol og reparation og afprøvning af bremser (08849)  Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 1. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
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Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 2 HF 
 
Dag / Læringsele-
menter 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Automiljø (08847) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

        

Kundeservice (08848) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

           

Reparation af kobling (08852) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

           

Reparation af træk- og kardanaksler 
(08851) 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

           

Kontrol og reparation af styretøj og undervogn (08853) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

 

Personlige 
kompetencer 

Uge 1 
Kompetenceafklaring og Initialtest 

 Uge 3 
Midtvejstest med efter-
følgende samtale 

 Uge 5 
Afsluttende samtale og evaluering 
af hovedforløbet samt oplysning af 
karakterer for hvert læringselement. 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 

 

 



 51 

 

 

 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 3 HF 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Iværksætteri og innovation (23013) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding på elektrisk systemer (08858)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Service på airconditionanlæg (08855) 
 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

 
 

    
 

Rudeilimning og reparation af sten-
slag (08856)  
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol og reparation af motorer 1 (08854)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Fejlfinding og reparation af lygter 
(08881) 
 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

     

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 3. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 
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Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 4 HF 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg (08873) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding og reparation af aircondition og klimaanlæg (08870)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Faglig kommunikation 2 (08860)  
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

 
 

    
 

IT på værkstedet (08874)  
  

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol og reparation af ABS- og ESP systemer (08863)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Reparation af airbaganlæg (08871)   
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

     



 53 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 4. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 
 
 

 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 5 HF 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kontrol og reparation af benzin- og tændingsanlæg (08867) 
 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

Reparation af komfortelementer (08869) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Det Internationale arbejdsmarked 
(08862) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol, og reparation af motorer 2 (08866) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 5. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 
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Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 6 HF 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kontrol og reparation af dieselindsprøjtnings-anlæg (08868) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg (08878)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Teknologisk udvikling og innovation 
(08861 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer (08872) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 
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Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 6. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 7 HF 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kontrol og reparation af transmissionssystemer (08864) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring (08865) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer (08884) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Svendeprøve. Afsluttende bedømmelse 
og karakter afgivelse 
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Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Evaluering og afsluttende svendeprøve og karakter. 
Uge 5 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
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Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, læringselementer (projekter/kurser) og bedømmelser  

EUX-oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Hovedforløb  

 
Fag 

Grundfag, specia-
lefag, valgfrit spe-
cialefag og valg-

fag 

 
Placering i 
læringsele-

menter 

 
Faglige mål  

 
Niveau 

/Præstationsstandar-
der 

 
Formativ eva-

luering / 
Lærende feed-

back 

 
Summativ Eva-

luering / 
Karakter 

Gymnasiale fag Dansk  
 

Eleverne skal kunne: 
– formidle viden og budskaber overbevisende og præcist i mundtlig form, del-
tage i diskussioner med argumenterede indlæg og indgå i dialog og samtale, der 
er tilpasset situationen 
– lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør 
– læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og tekst-
type 
– fremlægge en faglig viden og en sammenhængende argumentation i et klart og 
korrekt skriftsprog, og vurdere hvilken skriftlig fremstillingsform det er mest 
hensigtsmæssigt at anvende i en given kommunikationssituation 
– anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, 
perspektivering og vurdering af dansksprogede tekster 
– analysere, fortolke og perspektivere digitale medier og medieprodukter og 
sætte dem i relation til deres produktions- og receptionsvilkår 
– anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og vær-
ker 
– give begrundede vurderinger af egen og andres mundtlige og skriftlige brug af 
sprog og virkemidler og formulere alternativer 
– anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere be-
vidsthed om muligheder og begrænsninger. 

 

A Den løbende 
evaluering har 
udgangspunkt i 
elevens mundt-
lighed og port-
folio, der om-
fatter skriftlige 
produkter fra 
uddannelses-
forløbet og ele-
vens egen re-
fleksion over 
besvarelserne i 
forhold til ek-
spliciterede kri-
terier. 
 

Der afholdes en 
centralt stillet 
skriftlig prøve og 
en mundtlig 
prøve. 

Den skriftlige 
prøve 
Prøven varer fem 
timer og er en it-
baseret prøve, 
hvor et centralt 
udmeldt elektro-
nisk materiale 
med tilhørende 
opgaveformule-
ringer benyttes. 
Besvarelsen skal 
være elektronisk. 

Den mundtlige 
prøve 
Prøven varer ca. 
30 minutter. Der 
gives ca. 60 mi-
nutters forbere-
delsestid. 
Eksaminanden 
får ved lodtræk-
ning en opgave 
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med et ukendt 
tekstmateriale. 
Opgaverne må 
anvendes højst to 
gange på samme 
hold. Opgaverne 
sendes til censor 
og kommenteres 
af denne forud 
for prøvens af-
holdelse. Tekst-
materialet skal 
have et omfang, 
der står i forhold 
til forberedelses-
tiden og til tek-
sternes sværheds-
grad. Eksamina-
tionen gennemfø-
res på baggrund 
af et oplæg fra 
eksaminanden, 
og former sig 
som en samtale 
mellem eksami-
nand og eksami-
nator. Under prø-
ven må der alene 
anvendes notater 
fra forberedelses-
tiden. 
 

 
 

Engelsk Eleverne skal kunne: 
– forstå autentisk engelsk, herunder formelt og uformelt sprog, tale- og skrift-
sprog, litterært sprog og grundlæggende teknologisk og naturvidenskabelig ter-
minologi 
– anvende et alment og fagligt ordforråd i forbindelse med beherskelse af gram-
matikkens hovedregler, herunder syntaktiske grundstrukturer 
– anvende et grundlæggende ordforråd om tekniske, teknologiske og naturviden-
skabelige emner 

B Elevernes fag-
lige standpunkt 
evalueres ved 
hjælp af en ind-
ledende scree-
ning, der un-
dervejs i forlø-
bet følges op af 
test. Efter af-
slutningen af 

Der afholdes en 
centralt stillet 
skriftlig prøve og 
en mundtlig 
prøve. 

Den skriftlige 
prøve 
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– anvende en grundviden om det engelske sprogs opbygning og grammatik til 
sprogiagttagelse, tekstforståelse og formidling 
– anvende hensigtsmæssige læsestrategier med henblik på udvælgelse af stof 
– anvende relevante tekstanalysemetoder og perspektivere tekster 
– anvende en grundviden om historiske, kulturelle, samfundsmæssige og tekno-
logiske forhold i sprogområdet til perspektivering af aktuelle forhold 
– anvende relevante, herunder informationsteknologiske redskaber til præsenta-
tion af tekniske, teknologiske og naturvidenskabelige emner og til erhvervelse og 
kritisk vurdering af ny viden om sprogområdet og den internationale verden 
– redegøre for og deltage i samtale på engelsk om dagligdags, samfundsmæssige, 
litterære, teknologiske og naturvidenskabelige emner 
– oversætte enkle tekster fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk og resu-
mere og formulere tekster med alment teknologisk indhold 

 

hvert emne- el-
ler projektfor-
løb foretages 
en evaluering, 
således at ele-
verne opnår en 
klar opfattelse 
af niveauet for 
og udviklingen 
i det faglige 
standpunkt, og 
således at den 
individuelle og 
fælles reflek-
sion over ud-
byttet af under-
visningen styr-
kes. Grundlaget 
for evaluerin-
gen skal være 
de faglige mål. 
 

Grundlaget for 
den skriftlige 
prøve er et todelt 
centralt stillet op-
gavesæt. Prøvens 
varighed er fem 
timer. 
Hele opgavesæt-
tet udleveres ved 
prøvens start. 
Delprøve 1 be-
svares uden brug 
af computer eller 
faglige hjælpe-
midler. Når del-
prøve 1 er afleve-
ret til en tilsyns-
førende senest 
efter én time, må 
eleven starte 
computeren. Ved 
besvarelse af del-
prøve 2 er alle 
hjælpemidler til-
ladt. Kommuni-
kation med om-
verdenen er ikke 
tilladt. Endvidere 
er brug af inter-
nettet ikke tilladt, 
jf. dog § 15, stk. 
2, i den almene 
eksamensbe-
kendtgørelse. 
 

 Matematik  
 

Eleverne skal: 
– opnå kendskab til matematisk tankegang og ræsonnement, kunne foretage sim-
ple matematiske ræsonnementer og udføre enkle beviser 
– kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 
– kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anven-
delsesmæssig karakter 

B Eleven skal lø-
bende have en 
tilbagemelding 
om det faglige 
niveau for 
skriftlige og 

Der afholdes en 
projektprøve med 
rapport og 
mundtlig eksami-
nation, som har 
udgangspunkt i 
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– kunne analysere konkrete, praktiske problemstillinger primært inden for tekno-
logi og naturvidenskab, opstille en enkel matematisk model for problemet, løse 
problemet samt dokumentere og fortolke løsningen praktisk, herunder gøre rede 
for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet 
– kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer 
og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter 
begrebsudviklingen, samt til dokumentation. Endvidere kunne benytte it til be-
regninger og undersøgelser af udtryk, der ligger i direkte forlængelse af det i pkt. 
2.2. nævnte 
– kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det 
daglige skrevne eller talte sprog. 

 

mundtlige præ-
stationer. Vur-
deringen fast-
sættes i forhold 
til elevens for-
ventede kom-
petenceudvik-
ling som be-
skrevet under 
de faglige mål. 
Evalueringen 
baseres på: 

– skriftlige 
prøver og 
test 
– skriftlige 
opgaver 
– projekt-
rapporter 
– mundtlig 
fremlæg-
gelse 
– aktiv del-
tagelse i un-
dervisnin-
gen. 

Elevernes ud-
bytte af under-
visningen skal 
evalueres jævn-
ligt. Dette giver 
dels grundlag 
for en fremad-
rettet vejled-
ning af den en-
kelte elev i ar-
bejdet med at 
nå de faglige 
mål og dels 
mulighed for 

projektet, jf. pkt. 
3.2. Projektet ud-
arbejdes inden 
for rammerne af 
et centralt ud-
meldt tema. 
Umiddelbart ef-
ter projektperio-
dens udløb sen-
der skolen et ek-
semplar af rap-
porten til censor. 
Eksaminator og 
censor drøfter in-
den den mundt-
lige del af prø-
ven, hvilke pro-
blemstillinger ek-
saminanden skal 
uddybe. 
For den mundt-
lige del af prøven 
er eksaminations-
tiden ca. 30 mi-
nutter. Der gives 
ca. 30 minutters 
forberedelsestid. 
Eksaminanden 
får en ukendt op-
gave ved lod-
trækning. Denne 
opgave tager ud-
gangspunkt i ét 
af projekterne fra 
undervisningen. 
Prøven består 
dels af en besva-
relse af den ud-
trukne opgave, 
dels af eksami-
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justering af un-
dervisningen. 
 

nandens redegø-
relse for projek-
tet, der suppleres 
med uddybende 
spørgsmål. 
Denne del af prø-
ven må højst om-
fatte halvdelen af 
eksaminationsti-
den. 
Opgaver må an-
vendes højst to 
gange på samme 
hold. Eventuelle 
bilag må anven-
des flere gange 
efter eksamina-
tors valg. 
Oplæggene til 
projekterne sen-
des sammen med 
de mundtlige 
spørgsmål til 
censor forud for 
prøvens afhol-
delse. 
 

 
 

Fysik  Eleven skal: 
– kende og kunne anvende fysiske størrelser og enheder 
– kunne anvende fagets sprog og terminologi mundtligt og skriftligt til dokumen-
tation og formidling og kunne veksle mellem fagsprog og hverdagssprog 
– kunne anvende fysikkens grundlæggende love i forbindelse med det eksperi-
mentelle arbejde og til løsning af enkle teoretiske problemer 
– kunne redegøre for fysiske fænomener samt demonstrere kendskab til fysikken 
i et historisk og teknologisk perspektiv 
– kunne redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger og for 
anvendelsen af fysiske begreber og modeller i virkelighedsnære forhold, herun-
der anvendelser i industrien eller elevens hverdag 
– kunne planlægge og gennemføre enkle fysiske eksperimenter og analysere sim-
ple fysiske problemstillinger, opstille løsningsmodeller og udføre et større ekspe-
rimentelt arbejde, hvori indgår målinger, resultatbehandlinger og vurderinger 

B Elevernes ud-
bytte af under-
visningen skal 
evalueres jævn-
ligt, så der er 
grundlag for en 
fremadrettet 
vejledning af 
den enkelte 
elev i arbejdet 
med at nå de 
faglige mål og 
for justering af 

Der afholdes en 
mundtlig prøve 
på grundlag af 
eksaminandens 
selvstændige pro-
jekt, jf. pkt. 3.2., 
og eksperimen-
telt arbejde ud-
ført som en del af 
forberedelsen til 
prøven. 
Eksaminationsti-
den er ca. 30 mi-
nutter. Der gives 
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– kunne redegøre for naturvidenskabelige arbejdsmetoders anvendelsesområder. 
 

undervisnin-
gen. Eleven 
skal løbende 
have en tilba-
gemelding om 
det faglige ni-
veau for skrift-
lige og mundt-
lige præstatio-
ner. Vurderin-
gen fastsættes i 
forhold til ele-
vens forventede 
kompetenceud-
vikling. 
 

ca. 24 timers for-
beredelsestid, 
dog ikke mindre 
end 24 timer, 
hvorunder eksa-
minanderne i 
grupper på op til 
tre gennemfører 
ét eller flere selv-
valgte eksperi-
menter, der illu-
strerer problem-
stillingen inden 
for et tema tildelt 
gruppen ved lod-
trækning. Hvert 
tema skal inde-
holde en konkret 
fysisk problem-
stilling, og tema-
erne skal tilsam-
men dække ker-
nestoffet og det 
supplerende stof. 
Eksaminanderne 
kender ikke te-
maerne på for-
hånd. Eksperi-
menternes sam-
lede varighed må 
højst være seks 
timer. En forteg-
nelse over de 
selvstændige pro-
jekter og tema-
erne for eksperi-
menter sendes til 
censor forud for 
prøvens afhol-
delse. 
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Eksaminationen 
tager udgangs-
punkt i eksami-
nandens frem-
læggelse af sit 
selvstændige pro-
jekt, suppleret 
med et eller flere 
spørgsmål fra ek-
saminator. Eksa-
minanden rede-
gør herefter for 
eksperimenterne 
udført i forbere-
delsestiden og 
begrunder valget 
af disse i forhold 
til det tildelte 
tema. Eksamina-
tionen former sig 
derefter som en 
uddybende sam-
tale mellem eksa-
minand og eksa-
minator, hvor re-
levante emner in-
den for hele fa-
gets kernestof og 
supplerende stof 
kan inddrages. 
 

 
 

Teknologi  Eleverne skal kunne: 
– analysere og dokumentere en samfundsmæssig problemstilling og anvende me-
tode til systematisk produktudvikling til udvikling af et produkt, der bidrager til 
problemets løsning 
– gennemføre mindre empiriske undersøgelser, der dokumenterer en problemstil-
ling 
– anvende naturvidenskabelig metode til opstilling af forsøgsserier 
– anvende metoder til idéudvikling i forbindelse med udvikling af produkter 
– redegøre for de væsentligste miljøeffekters årsag og virkning og for miljømæs-
sige overvejelser i forbindelse med produktudvikling 

B Den løbende 
evaluering skal 
tydeligt af-
spejle såvel 
faglige kompe-
tencer som ev-
nen til at beher-
ske anvendte 
arbejdsformer. 
Evalueringen 
foretages på 

Der afholdes en 
projektprøve med 
skriftlig rapport, 
produkt/proces-
forløb og tilhø-
rende mundtlig 
eksamination, 
som efter skolens 
leders valg gen-
nemføres som 
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– anvende professionelle værktøjer og metoder, arbejde sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt forsvarligt ved fremstilling af produkter i skolens værksteder 
og laboratorier, fremstille produkter af god kvalitet og vurdere og dokumentere 
kvaliteten af produktet 
– anvende og redegøre for relevant naturvidenskabelig viden i en teknologisk 
sammenhæng og i forbindelse med produktudvikling og fremstillingsproces 
– redegøre for, hvordan teknologisk viden produceres, herunder tanker og teo-
rier, der ligger bag teknologiens udvikling, og for teknologiens samspil med det 
omgivende samfund 
– redegøre for den historiske udvikling af udvalgte teknologier 
– arbejde selvstændigt og sammen med andre i større problembaserede projekt-
forløb og anvende metode til at planlægge, gennemføre og evaluere projektforlø-
bet 
– dokumentere og præsentere projektforløb, skriftligt, mundtligt og visuelt 
– formidle viden overbevisende og præcist i skriftlig og mundtlig form. 

 

baggrund af de 
mål, som lære-
ren har opstillet 
ved et forløbs 
start, samt de 
mål, eleven 
selv har sat for 
forløbet. Arbej-
det med det 
særskilte pro-
jekt, der indgår 
i projektprø-
ven, jf. pkt. 
3.2., indgår i 
grundlaget for 
afgivelse af den 
afsluttende 
standpunktska-
rakter, men 
projektet be-
dømmes ikke 
særskilt forud 
for den mundt-
lige del af prø-
ven 
 

gruppeprøve eller 
som individuel 
prøve. Ved grup-
peprøve tilrette-
lægges eksami-
nationen sådan, 
at der sikres 
grundlag for en 
individuel be-
dømmelse af den 
enkelte eksami-
nand, jf. pkt. 4.3. 
Når faglige for-
hold gør det nød-
vendigt, undtager 
skolens leder en 
eksaminand fra 
gruppeprøve. 
Prøven er cen-
tralt stillet og har 
udgangspunkt i 
et fælles tema, 
der indeholder 
forskellige pro-
jektoplæg. 
Før den mundt-
lige del af prøven 
sender skolen 
gruppens/eksa-
minandens rap-
port til censor. 
Eksaminator og 
censor drøfter in-
den den mundt-
lige del af prø-
ven, på baggrund 
af oplæg fra ek-
saminator, hvilke 
problemstillinger 
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gruppen/eksami-
nanden skal ud-
dybe. 
Eksaminationsti-
den er ca. 30 mi-
nutter pr. eksami-
nand. Ved grup-
peprøve kan ek-
saminationstiden 
pr. eksaminand 
forkortes med op 
til seks minutter. 
Der gives ingen 
forberedelsestid. 
Den mundtlige 
del af prøven be-
står af grup-
pens/eksaminan-
dens præsenta-
tion og fremlæg-
gelse af projektet 
suppleret med 
uddybende 
spørgsmål fra ek-
saminator. Eksa-
minationen for-
mer sig derefter 
som en uddy-
bende samtale, 
med udgangs-
punkt i grup-
pens/eksaminan-
dens projekt og 
fagets mål. 
Gruppens/eksa-
minandens præ-
sentation og 
fremlæggelse af 
projektet kan 
højst omfatte 
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halvdelen af ek-
saminationstiden. 
 

 Teknikfag 
(Design og 
Produktion) 

Nøgletemaer (40%) 
1) Produktudvikling ud fra en given teknisk problemstilling: 

– foretage idéudvikling 
– gøre rede for og udarbejde en produktudviklingsplan 
– udarbejde kravspecifikationer 
– anvende CAD til formgivning 
– gøre rede for kvalitetsaktiviteter i en virksomhed 
– fremstille prototype. 

2) Produktions- og procesovervågning: 
– anvende og foretage hensigtsmæssigt valg af måleinstrumenter 
– foretage relevante målinger 
– udføre analyse af måleresultater. 

3) Automation og styringsteknik: 
– udarbejde diagrammer for og foretage opstilling af enkle hydrauliske, pneu-
matiske eller elektriske kredsløb eller fremstille en marker 
– i det gennemførte valgtemaområde foretage en enkel programmering, f.eks. 
af CNC, PC eller PLC eller opstille en produktionsplanlægning i form af pro-
duktkort 
– genkende interfaceteknik, datakommunikation og CIM. 

4) Materialeteknologi: 
– foreslå egnede materialer/komponenter til en given anvendelse, herunder 
tage miljømæssige hensyn. 

 
Valgtemaer (30%) 

5) Processer, maskin: 
– opstille krav og specifikationer til spåntagende og spånløs bearbejdning 
samt sammenføjninger 
– begrunde og vælge bearbejdningsform samt sammenføjningsmetode 
– udføre bearbejdningsformer og sammenføjningsmetoder 
– udføre sammenbygning og montage af enkle produkter. 

6) Konstruktion, maskin: 
– planlægge og udføre dimensionering 
– planlægge og udføre elementsammenbygning 
– planlægge og udføre produktionsforberedelse. 

7) Materialer, maskin: 
– beskrive maskinfagets materialer, herunder oprindelse, egenskaber og an-
vendelsesmuligheder 

B Eleverne udar-
bejder i under-
visningsperio-
den en række 
projekter, som 
resulterer i et 
produkt med 
tilhørende pro-
jektrapport. I 
forbindelse 
med afslutnin-
gen af hver 
tema- eller pro-
jektperiode 
evalueres forlø-
bet og elever-
nes præstatio-
ner. Evaluerin-
gen gennemfø-
res dels ved 
projektfrem-
læggelse med 
opponenter, 
dels gennem 
uddybende 
samtaler om, 
hvorledes præ-
stationen kan 
forbedres frem-
over. Evalue-
ringen giver en 
individuel vur-
dering af ni-
veauet for og 
udviklingen i 
det faglige 
standpunkt i 

Der afholdes en 
projektprøve med 
skriftlig rapport, 
produkt/proces-
forløb og tilhø-
rende mundtlig 
eksamination, 
som efter skolens 
leders valg gen-
nemføres som 
gruppeprøve eller 
som individuel 
prøve. Ved grup-
peprøve tilrette-
lægges eksami-
nationen sådan, 
at der sikres 
grundlag for en 
individuel be-
dømmelse af den 
enkelte eksami-
nand, jf. pkt. 4.3. 
Når faglige for-
hold gør det nød-
vendigt, undtager 
skolens leder en 
eksaminand fra 
gruppeprøve. 
Projektoplæg-
gene stilles af 
skolen, jf. pkt. 
3.2. Før den 
mundtlige del af 
prøven sender 
skolen et eksem-
plar af grup-



 67 

– begrunde materialevalg og vælge materialer og beskyttelsesform til en gi-
ven konstruktion 
– gøre rede for et produkts livscyklus. 

8) Automatisering, maskin: 
– opstille krav og specifikationer til en enkel automatiseringsproces 
– vælge automatiseringskomponenter 
– udarbejde relevante diagrammer for processen 
– fremstille automatiseringsenheden. 

9) Analog- og digitalteknik, el: 
– foretage valg af passive komponenter, almindeligt forekommende halvle-
dere, lineære og digitale kredse i forbindelse med konstruktion af kredsløb 
– foretage A/D-D/A-konvertering og gøre rede for forskellige konverterings-
principper 
– foretage diagramtegning og printudlægning ved hjælp af CAD og fremstille 
trykt kredsløb under hensyntagen til elektriske og mekaniske forhold. 

10) Programmerbar elektronik, el: 
– udvikle interfaceelektronik og software til opsamling af måledata 
– konstruere systemer til styring, regulering eller overvågning 
– anvende en microcontroller eller PLC til realtidsprocesser 
– genkende teknikker inden for trådløs og trådbunden datatransmission. 

11) Apparatteknik, el: 
– udarbejde specifikationer og krav til enkeltkomponenter for et givet apparat 
i forhold til anvendelsen 
– foreslå, begrunde og udføre kabinetudformning og foretage apparatmontage 
– foreslå beskyttelseskomponenter til person- og komponentbeskyttelse 
– begrunde og foreslå løsninger til afhjælpning af elektrisk støj. 

12) Industriel elteknik, el: 
– begrunde og foreslå anvendelse af elmotorer og generatorer i praksis 
– begrunde og anvende motorer i styringstekniske opstillinger 
– begrunde og anvende transducere til løsning af styringstekniske opgaver 
– gøre rede for brugen af trefaset vekselstrøm og beskyttelsessystemer i indu-
strien. 

13) Bearbejdning, træ: 
– opstille krav og specifikationer til almindelige bearbejdninger og alminde-
lige samlinger af træbaserede materialer 
– begrunde og vælge bearbejdningsform og samlingsmetode for almindelige 
træbaserede materialer 
– udføre almindelige bearbejdninger og samlinger af træbaserede materialer. 

14) Konstruktion, træ: 
– planlægge og udføre dimensionering 
– planlægge og udføre elementsammenbygning 
– planlægge og udføre produktionsforberedelse. 

forhold til den 
forventede ud-
vikling og de 
faglige mål. 
Arbejdet med 
det særskilte 
projekt, der 
indgår i pro-
jektprøven, jf. 
pkt. 3.2., indgår 
i grundlaget for 
afgivelse af den 
afsluttende 
standpunktska-
rakter, men 
projektet be-
dømmes ikke 
særskilt forud 
for den mundt-
lige del af prø-
ven. 
 

pens/eksaminan-
dens rapport til 
censor. Eksami-
nator og censor 
drøfter inden den 
mundtlige del af 
prøven, hvilke 
problemstillinger 
gruppen/eksami-
nanden skal ud-
dybe. 
Eksaminationsti-
den er ca. 30 mi-
nutter pr. eksami-
nand. Ved grup-
peprøve kan ek-
saminationstiden 
pr. eksaminand 
forkortes med op 
til seks minutter. 
Der gives ingen 
forberedelsestid. 
Den mundtlige 
del af prøven be-
står af grup-
pens/eksaminan-
dens præsenta-
tion og fremlæg-
gelse af projektet 
(skriftlig rapport 
og praktisk ud-
ført produkt/do-
kumentation for 
procesforløb) 
suppleret med 
uddybende 
spørgsmål fra ek-
saminator. Med 
udgangspunkt i 
projektet inde-
holder den 
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15) Materialer, træ: 
– udvælge træarter 
– vælge materialer og overfladebehandling til en given konstruktion ud fra 
fysiske og kemiske egenskaber 
– gøre rede for et produkts livscyklus. 

16) Automatisering, træ: 
– opstille krav og specifikationer til en enkel automatiseringsproces 
– vælge automatiseringskomponenter 
– udarbejde relevante diagrammer for processen 
– eventuelt fremstille det automatiserede produkt. 

17) Produktudvikling og konstruktion, tekstil: 
– gøre rede for dele af stilhistorien 
– anvende og vurdere modetegninger 
– foreslå konfektions-, trikotageteknikker og non-wowen teknikker 
– foretage modelkonstruktion 
– foretage lettere snitudviklingsopgaver 
– beregne og udføre gradueringer 
– anvende og formidle skitser og modeller ved hjælp af frihåndstegning, 
CAD eller tilsvarende programmer 
– foreslå værktøjer og maskiner inden for tekstilområdet til en given anven-
delse. 

18) Bearbejdningsteknologi, tekstil: 
– udarbejde tekniske tegninger manuelt og ved hjælp af CAD 
– anvende konfektions-, trikotageteknikker eller non-wowen teknikker, der 
bruges i beklædnings- og tekstilindustrien 
– anvende maskiner og værktøj inden for finere og grovere materialer i rela-
tion til tekstilområdet. 

19) Materialelære, tekstil: 
– beskrive tekstilområdets materialer, herunder deres oprindelse, fysiske og 
kemiske struktur og anvendelsesmuligheder 
– forestå tekstilprøvning 
– foretage beregninger af farveprocesser 
– gøre rede for et tekstilprodukts livscyklus. 

20) Udtryksteknologi, tekstil: 
– gøre rede for udvalgte dele af farvelæren 
– anvende et udvalgt farvesystem inden for tekstilområdet 
– foreslå, begrunde og anvende farveriteknikker 
– anvende print-, broderi- eller applikationsteknikker. 

 
Fordybelsesområde (30%) 

mundtlige del af 
prøven desuden 
en uddybende 
samtale, der kan 
omfatte relevante 
emner inden for 
hele fagets ker-
nestof og supple-
rende stof. Grup-
pens/eksaminan-
dens præsenta-
tion og fremlæg-
gelse af projektet 
kan højst vare 
halvdelen af ek-
saminationstiden. 
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– gennem fordybelse i et af nøgletemaerne eller et af de to valgte valgtemaer demon-
streres større faglig viden, forståelse, refleksion og selvstændighed i temaet. Målet 
konkretiseres i skolens studieplan forud for undervisningens påbegyndelse. 
 

 Kemi 1. Forholde sig til og videreformidle det kemiske formel-/fagsprog, 
2. forklare og videreformidle stoffers opbygning samt kemiske reaktioner, 
3. forholde sig til og udføre beregninger i forbindelse med det kemifaglige område, 
4. forholde sig til kemiens betydning for den teknologiske udvikling, samt dens på-
virkning af mennesket, erhverv og samfund, 
5. forholde sig til kemiske problemstillinger fra erhvervslivets produktion, 
6. forholde sig til, udføre og vurdere eksperimentelt arbejde, 
7. forholde sig til at arbejde forsvarligt med kemikalier og vurdere samt handle ud 
fra sikkerhed og risikomomenter, 
8. indhente, forholde sig til, vurdere og kritisk anvende kemisk information og rele-
vante it-værktøjer og 
9. udvælge og dokumentere det kemifaglige arbejde gennem registrering og efterbe-
handling af data og iagttagelser, samt skriftligt og mundtligt formidle eksperimen-
terne og perspektivere den opnåede viden. 
 

C Evalueringen 
foretages med 
udgangspunkt i 
følgende: 
1. Eksperimen-
ter 
2. Kemifaglige 
beregninger 
3. Fremlæg-
gelse af kemi-
faglige emner 
eller dele af ar-
bejdet med ele-
vens dokumen-
tation 
4. Vejledning 
og feedback på 
elevens doku-
mentation 
5. Anvendelse 
af fagsprog 
 

Der afholdes en 
mundtlig prøve. 
Eksaminationen 
af den enkelte 
elev varer ca. 30 
minutter, inklu-
sive votering. 
Eleven kan starte 
eksaminationen 
med et oplæg 
som indledning 
til dialog med ek-
saminator. 
 

Valgfag Matematik 
 

Eleverne skal: 
– opnå fortrolighed med matematisk tankegang og ræsonnement og selv kunne 
foretage matematiske ræsonnementer 
– kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 
– kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anven-
delsesmæssig karakter 
– kunne analysere praktiske problemstillinger primært inden for teknik, teknologi 
og naturvidenskab, opstille en matematisk model for problemet, løse problemet 
samt dokumentere og tolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens 
eventuelle begrænsninger og dens validitet 
– kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer 
og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter 
begrebsudviklingen, samt til dokumentation. Endvidere kunne benytte it til be-
regning og undersøgelse af udtryk, som ligger i direkte forlængelse af det i pkt. 
2.2. nævnte 

A Eleven skal lø-
bende have en 
tilbagemelding 
om det faglige 
niveau for 
skriftlige og 
mundtlige præ-
stationer. Vur-
deringen fast-
sættes i forhold 
til elevens for-
ventede kom-
petenceudvik-
ling. 

Der afholdes en 
centralt stillet 
skriftlig prøve og 
en mundtlig 
prøve. 
Ved begge prø-
ver indgår det 
forberedelsesma-
teriale, der udle-
veres ved starten 
af forberedelses-
perioden, jf. pkt. 
3.2. 
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– kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det 
daglige skrevne eller talte sprog. 

 

Evalueringen 
kan baseres på: 

– skriftlige 
prøver og 
test 
– skriftlige 
opgaver 
– projekt-
rapporter 
– mundtlig 
fremlæg-
gelse 
– aktiv del-
tagelse i un-
dervisnin-
gen. 

Elevernes ud-
bytte af under-
visningen skal 
evalueres jævn-
ligt. Dette giver 
dels grundlag 
for en fremad-
rettet vejled-
ning af den en-
kelte elev i ar-
bejdet med at 
nå de faglige 
mål og dels 
mulighed for 
justering af un-
dervisningen. 
 
 

Den skriftlige 
prøve 
Skriftlig prøve på 
grundlag af for-
beredelsesmateri-
ale og et opgave-
sæt, som udleve-
res ved prøvens 
begyndelse. Op-
gavesættet består 
af opgaver stillet 
med udgangs-
punkt i kerne-
stoffet i pkt. 2.2. 
samt i forbere-
delsesmaterialet. 
Prøvens varighed 
er fem timer. 

Den mundtlige 
prøve 
Mundtlig prøve 
på grundlag af 
projekterne fra 
undervisningen, 
jf. pkt. 3.2. 
Eksaminationsti-
den er ca. 30 mi-
nutter. Der gives 
ca. 30 minutters 
forberedelsestid. 
Eksaminanden 
får en ukendt op-
gave ved lod-
trækning. Hver 
opgave består af 
to til tre dels-
pørgsmål, hvoraf 
det ene tager ud-
gangspunkt i ét 
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af projekterne fra 
undervisningen. 
Af de øvrige del-
spørgsmål kan 
det ene omhandle 
et stofområde, 
der ikke nødven-
digvis er anvendt 
i det udtrukne 
projekt. 
Opgaver må an-
vendes højst to 
gange på samme 
hold. Eventuelle 
bilag må anven-
des flere gange 
efter eksamina-
tors valg. Der 
skal indgå dels-
pørgsmål i rela-
tion til forbere-
delsesmaterialet. 
Oplæggene til 
projekterne sen-
des sammen med 
de mundtlige 
spørgsmål til 
censor forud for 
prøvens afhol-
delse. 
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EUX-forløbsoversigt - oversigt over skoleperiodens placering af læringselementer (fag/projekter/kurser)  

 
 

Læringsaktivitet: EUX skoleperiode 1 
20 uger 

 

Tid 10 dage 5 Dage 5 Dage 5 dage 5 dage 2,5 dage 2,5 dage 2,5 dage 12,5 

 
Læringsaktivitet 

Kontrol og repa-
ration af PV 
bremser og 

bremsesystemer 

Faglig kom-
munikation 

Service og 
sikkerheds-

eftersyn 

Eftersyn og 
kontrol på 
lys, visker 

og akkumu-
lator 

Automiljø Kundeser-
vice 

Reparation 
af kobling 

Reparation 
af træk- og 
kardanaks-

ler 

Kontrol og 
reparation 
af styretøj 
og under-

vogn 
Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende 
faglærer. 
 
Rækkefølgen af fagene på 1.HF EUX kan variere fra HF til HF 

 
 
 

Læringsaktivitet: EUX skoleperiode 2 
20 uger 

 

Tid 2,5 dage 5 dage 2,5 dage 2,5 dage 7,5 dage 5 dage 2,5 dage 2,5 fage 5 dage 7,5 
dage 

5 
dag

e 

2,5 
dag

e 
Lærings-
aktivitet 

 

Iværksæt-
teri 

Fejlfinding 
på elektri-
ske syste-

mer 

Service på 
aircondition 

Rudeilim-
ning og re-
paration af 

stenslag 

Kontrol og 
reparation 
af motorer 

1 

Autofysiske 
begreber 

Kontrol, 
fejlfinding 
og repara-
tion af vi-
sker-/va-

skeranlæg 

Fejlfin-
ding og 
repara-
tion  af 
lygter 

Fejlfin-
ding og 
repara-
tion af 
aircon-

dition og 
Klima-
anlæg 

Kon-
trol 
og 

repa-
ra-
tion 
af 

ABS- 
og 

Fejl
fin-
din
g 
og 
re-
pa-
ra-
tion 

Re-
pa-
ra-
tion 
af 

air-
bag
an-
læg 
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ESP 
syste-
mer 

af 
star
ter- 
og 
la-
de-
an-
læg 

Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende 
faglærer. 
 
Rækkefølgen af fagene på 1.HF EUX kan variere fra HF til HF  

 
 
 

Læringsaktivitet: EUX skoleperiode 3  
20 uger 

 

Tid 7,5 dage 2,5 dage 5 dage 10 dage 2,5 dage 10 dage 5 dage 7,5 dage 

Læringsaktivitet 
 
 

Kontrol og re-
paration af 
motorer 2 

Det internatio-
nale arbejds-
marked 

Reparation 
af komfort-
elementer 

Kontrol og 
reparation 
af benzin- 
og tæn-
dingsanlæg 

Teknologisk 
udvikling og 
innovation 

Kontrol og re-
paration af die-
selindsprøjt-
ningsanlæg 

Kontrol og re-
paration af mo-
torstyringsan-
læg 

Avanceret fejlfin-
ding på elektroni-
ske systemer 

Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende 
faglærer. 
 
Rækkefølgen af fagene på 1.HF EUX kan variere fra HF til HF  

 
 
 

Læringsaktivitet: EUX skoleperiode 4  
7 uger 
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Tid 10 5 5 2,5 2,5 5 

 
Læringsaktivitet 

 

Kontrol og reparation af 
transmissionssystemer 

Udmåling, reparation og 
justering ag elektronisk 

servostyring 

Sikkerhed på eldrevne og 
hybride køretøjer 

Vurdering af en brugt 
bil 

Kontrol og 
reparation 
af tegngiv-
ningssyste-

mer 

Svende-
prøve 

Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende 
faglærer. 
 
Rækkefølgen af fagene på 1.HF EUX kan variere fra HF til HF  

 
 
Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 1.HF EUX 

 
 
Dag / Læringsele-
menter 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Faglig kommunikation 1 (08846) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter af-
givelse 

        

Service og sikkerhedseftersyn (08859) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter af-
givelse 

        

ABS bremser (08850)  Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

           

Eftersyn og kontrol på lys, visker og akkumulator (08857)  Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter af-
givelse
  

        

Service og sikkerhedseftersyn (08859) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter af-
givelse 
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Kontrol og reparation af PV bremser og bremsesystemer (12082) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Eftersyn og kontrol på lys, visker og 
akkumulator (08857)  

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse
  

           

Reparation af træk- og kardanaksler 
(08851) 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

           

Kontrol og reparation af styretøj og undervogn (08853) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

 

Personlige 
kompetencer 

Uge 1 
Kompetenceafklaring og Initialtest 

 Uge 10 
Midtvejstest med efter-
følgende samtale 

 Uge 20 
Afsluttende samtale og evaluering af 
hovedforløbet samt oplysning af ka-
rakterer for hvert læringselement. 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering 
 
 
 
Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 2.HF EUX 

 
Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Autofysiske begreber (12054) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding på elektrisk systemer (08858)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Service på airconditionanlæg (08855) 
 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
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karakter af-
givelse 

Rudeilimning og reparation af sten-
slag (08856)  
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol og reparation af motorer 1 (08854)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg (08873) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding og reparation af aircondition og klimaanlæg (08870)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding og reparation af lygter 
(8881) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol, fejlfinding og reparation af 
visker - / vaskeranlæg (8882) 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol og reparation af ABS- og ESP systemer (08863)  
 

Afslut-
tende be-
dømmelse 
og karak-
ter afgi-
velse 

   

Reparation af airbaganlæg (08871)   
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Iværksætteri (12052) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 
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Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 10 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 2. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 20 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 
 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 3.HF EUX 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kontrol og reparation af benzin- og tændingsanlæg (8867) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg (12086) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

Reparation af komfortelementer (08869) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg (08878)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Det Internationale arbejdsmarked 
(08862) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Teknologisk udvikling og innovation 
(08861 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 
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Kontrol, og reparation af motorer 2 (08866) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer (08872) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 10 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 3. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 20 

 
 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 4.HF EUX 

 
Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kontrol og reparation af transmissionssystemer (08864) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring (08865) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer (08884) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Vurdering af brugt bil (8885) Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 
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Kontrol og reparation af tegngivningssystemer 
(8883) 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   

Svendeprøve. Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

  
 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Evaluering og afsluttende svendeprøve og karakter. 
Uge 6 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ evalue-
ring alt efter teamets vurdering. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

EUX-bedømmelsesoversigt - Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 

 
  

 
Læringselementer 

 

uge 
1 - 2 

 
3 - 4 

 
5 - 6 

 
7 - 8 

 
9 - 10 

 
11 - 12 

 
13 - 14 

 
15 - 16 

 
17 - 18 

 
19 - 20 

 
Faglige 
kompeten-
cer 
 
 
 

 
Erhvervsfag 
 

          

 
Uddannelsesspeci-
fikke fag 
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Gymnasiale fag 
 

 
Dansk A 
 

         

  
Engelsk B 
 

         

  
Matematik B 
 

         

  
Fysik B 
 

         

  
Teknologi B 
 

         

 
Valgfag 

          

 
Kompetencer 
Skole ><Virksom-
hed 

”Retur fra 
praktik” 
Evaluering og 
feedback af 
kompetencer 
fra praktikperi-
oden 

        ”Af sted på 
praktik” 
Feed-up på 
kompetencer 
der skal opnås i 
praktikperioden 

Certifikater 
Beviser 
Kurser 
 
 

          
 

Personlige 
kompeten-
cer 
 

Individuelle feed-
backsamtaler 

          

Treparts-
samtaler 
(x2) 
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Beskrivelsesrammen til grundfag, specialefag, valgfrit specialefag og valgfag 

Titel 

 
Personvognsmekaniker 
 

 

Elevrettet beskrivelse 

 
På 1. - 7.  HF arbejdes der med følgende fag:  
 
Indhold af 1. Hovedforløb 
 
På dette foræøb bliver du sat ind i, hvordan dit arbejde på værkstedet udføres miljørigtigt. Du lærer også, hvordan bilens bremsesystem 
med og uden AntiBlokeringsSystem virker og repareres. Ydermere lærer du, hvordan en bil sikkerhedsmæssigt kontrolleres – herunder 
kontrol af lys, lygter og akkumulator.  
  
Indhold af 2. Hovedforløb 
 
Du lærer på dette forløb brugen af fagudtryk og andre sprog, samt bliver rustet til at tale med udenlandske kunder På dette forløb lærer du 
også, hvordan man håndterer kunder korrekt på værkstedet. Du lærer at reparere koblingssystemet samt trækakslerne. Du bliver sat ind i 
bilens undervognskomponenter, ligesom du bliver introduceret til udmåling og justering af styretøjsvinklerne. 
 
Indhold af 3. Hovedforløb 
 
På dette forløb lærer du, hvordan man fejlsøger på og skifter en toppakning på bilens motor. Ligeledes lærer du om aircondition i bilen, 
samt hvordan man servicerer det. Der undervises også i reparation af bilens elektriske system, herunder lygtesystemet. Det du skal kunne 
for at reparere eller skifte forruder i bilen, lærer du også her. For at være rustet til en fremtid i autobranchen undervises du desuden i, hvor-
dan en virksomhed kan være opbygget, samt hvordan man skaber en virksomhed. 
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Indhold af 4. Hovedforløb 
 
På dette forløb får du udbygget dine kompetencer i brug af fag-faglige fremmedsproglige udtryk, og dine IT-kompetencer på værkstedet 
bliver trænet. Ligeledes udbygges dine kompetencer inden for klimaanlæg, såvel som for ABS og ESP systemer. Du lærer på dette forløb 
startersystemet og ladesystemet at kende, ligesom du lærer at fejlsøge på og reparere det. Sidst men ikke mindst lærer du på forløbet bilens 
Airbagsystem at kende, så du ved, hvordan du håndterer dette på værkstedet. 
 
Indhold af 5. Hovedforløb 
 
På dette forløb lærer du om bilmotoren ud i alle hjørner og afkroge såvel mekanisk som elektronisk, så du kan fejlsøge og reparere denne. 
Du lærer om arbejdsmarkedet i andre lande, så du rustes til at søge job i udlandet. Ydermere lærer du om bilens komfortelementer, og 
hvordan de repareres.    
 
 
Indhold af 6. Hovedforløb 
 
Autobranchen udvikler sig med lynets hast. Derfor undervises du på dette forløb i de teknologisk innovative tiltag, der tegner autobran-
chen i dag. Ligeledes lærer du alt om diesel, fra den klassiske mekaniske udgave til de elektronisk styrede udgaver. Desuden lærer du at 
fejlsøge og reparere elektroniske systemer på bilen – herunder motorstyringen.  
 
Indhold af 7. Hovedforløb 
 
På dette forløb lærer du hvordan en gearkasse virker, samt hvordan man fejlsøger og reparerer denne – manuel som automatgearkasse. Du 
får repeteret styretøjsvinklerne og justering af disse, samt lærer om fejlsøgning på servostyringen. Du bliver sat ind i virkemåden af en El-
hybrid bil, samt lærer hvordan man sikkert arbejder på en sådan. Du lærer ligeledes at vurdere en bil i salgsøjemed. 
 
Umiddelbart i forlængelse af 7. Hovedforløb afholdes svendeprøven. 
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Varighed 

 
Hovedforløb 1-6 er af 5 ugers varighed á 29 timer inkl. Træningsbane 
Hovedforløb 7 er af 6 ugers varighed á 29 timer inkl. Træningsbane og inkl. svendeprøven 
 

 
 

Elevens arbejdstid 

Der undervises: 
Mandag kl 8:10-15:00 
Tirsdag kl 8.10 – 16:00 
Onsdag kl 8:10 – 13:50 
Torsdag kl 8:10 – 15:00 
Fredag fra kl. 8.10-13.50 
I alt 29 timer pr. uge 
Skolen har dagligt åbent til kl. 17.00 
Skemaet ovenfor er et eksempel og kan variere, men vil altid være på 29 timer i alt. 
 
 

 

Elevforudsætninger 

 
Eleven skal medbringe skriveredskaber, arbejdstøj og sikkerhedssko hver dag. 
Der kan forekomme hjemmearbejde. 
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Læringselementer 

 
Indhold af 1. Hovedforløb EUD 
 
Faglig kommunikation 1 (08846)  ................................................................................. 5,0 dage  
Eleven kan ved brug af et enkelt sprogbrug forstå og formidle informationer og data på engelsk eller et andet fremmedsprog i skrift og 
tale. 

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

 
 
Eleven kan udvælge kommunikationsformer og metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- 
og informations-former. 

 
 
Eleven kan søge og udvælge relevante informationer på engelsk og evt. et yderligere fremmedsprog ved hjælp af informationsteknologi   
Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked ved at anvende fremmedsprog på en ukompliceret/enkel måde i erhvervsfaglig 
sammenhæng. 

 
 
Eleven kan på dansk og mindst et fremmedsprog på en forståelig og hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings- og arbejdsopgaver 
over for kolleger og kunder 

 

 
Service og sikkerhedseftersyn (08859) ..........................................................................  5,0 dage  

Eleven kan udføre et service- og sikkerhedseftersyn efter personbilens serviceskema, klargøre bilen til syn samt udlæse fejlkoder og 
nulstille serviceindikator 

 
 
Eleven kan udfærdige en servicerapport med eventuelle kommentarer om delenes tilstand samt redegøre for mulige fundne ekstra arbej-
der 

 
 
Eleven kan udføre arbejdet ud fra et kundevenligt synspunkt og behandling af køretøjet - fra start til slut   
Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med serviceeftersyn og klargøring til syn  

  
Kontrol og reparation og afprøvning af bremser (08849) ........................................... 7,5 dage  

Eleven kan anvende sin viden om funktioner og virkemåder for en personvogns bremsesystemer som grundlag for at vurdere de enkelte 
komponenters funktion før og efter reparation 

 
 
Eleven kan afprøve en bils bremsepræstation på et bremserullefelt og vurdere om bremseanlægget opfylder de gældende lovkrav   
Eleven kan kontrollere, servicere og udskifte hovedcylindre, hjulcylindre, kalibre og bremseforstærker efter gældende kvalitetsstandar-
der og lovkrav 

 
 
Eleven kan kontrollere og udmåle bremsetromler og bremseskiver i henhold til tekniske data samt vurdere behov for afdrejning eller 
udskiftning 
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Eleven kan kontrollere, reparere og justere tromle- og skivebremser samt udskifte bremsebakker og bremseklodser   
Eleven kan kontrollere, reparere og justere mekaniske og elektriske håndbremsesystemer.   
Eleven kan kontrollere, vurdere og udskifte dele i det hydrauliske bremsesystem fx bremserør og slanger i forhold til gældende lovkrav   
Eleven kan fremstille bremserør efter gældende lovkrav   
Eleven har viden om bremsevæskers specifikationer herunder kogepunkt og gældende lovkrav for udskiftning   
Eleven har viden om kontrol og reparation af mekanisk- og elektronisk bremse-kraftfordeling   
Eleven har kendskab til elektriske parkeringsbremsesystemer   
Eleven har viden om personlig sikkerhed ved arbejdet med bremser i forhold til produktets anvisninger og sikkerhedsdatablade   
Eleven har viden om arbejdsmiljø ved arbejdet med bremser i forhold til anvisninger for håndtering og bortskaffelse af affald  

 
 
ABS bremser (08850)  ................................................................................................... 2,5 dage 
 Eleven har grundlæggende kendskab til ABS-systems opbygning og funktion  
 Eleven kan udlæse og slette fejlkoder med diagnosetester  
 Eleven kan udlufte og udskifte bremsevæske ved brug af diagnosetester  
 Eleven kan kontrollere, udmåle, justere og udskifte ABS-hjulføler  
 
 
Eftersyn og kontrol på lys, visker og akkumulator (08857)  ........................................ 5,0 dage 
 Eleven kan kontrollere lygternes tilstand og udvælge korrekte pærer og sikringsstørrelse samt vejlede kunden ud fra en teknisk, færdsels-
sikkerhedsmæssig og økonomisk vurdering 

 

 Eleven kan kontrollere og justere lygternes indstilling og lysstyrke ifølge gældende regler  
 Eleven kan kontrollere tegngivnings- og visker-/vaskeranlæggets funktion ifølge gældende regler  
 Eleven kan gennemføre en udmåling af bilens akkumulator og kontrollere afladning på køretøjets el-system samt vejlede kunden ud fra 
en teknisk og økonomisk vurdering 

 

 Eleven kan ud fra sin viden om akkumulatorens opbygning og virkemåde vurdere akkumulatorens ladetilstand samt gennemføre en kor-
rekt belastningsprøve af akkumulatoren 

 

 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med lygter, tegngivningsapparater, visker-/vasker-
anlæg og akkumulatorer  

 
I alt  ................................................................................................................................ 25,0 dage 
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Indhold af 2. Hovedforløb EUD 
 
Automiljø (08847)  ......................................................................................................... 5,0 dage 
 Eleven kan forstå betydningen af de daglige miljømæssige sammenhænge i forbindelse med autofaget  
 Eleven kan forstå og arbejde ud fra miljømæssige bekendtgørelser og kender den autofaglige og samfundsfaglige baggrund for deres 
eksistens 

 

 Eleven kan vurdere samspillet mellem samfund og miljø, herunder bæredygtighed for processer og produkter inden for autofaget  
 Eleven kan i forbindelse med det daglige arbejde søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige infor-
mationskilder herunder it-baserede kilder 

 

 Eleven kan anvende gældende lovgivning i forhold til konkrete autofaglige arbejdsopgaver  
 Eleven kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, processer, produkter og livskvalitet for den enkelte medarbej-
der  

 
Kundeservice (08848)  ................................................................................................... 2,5 dage 
 Eleven kan agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige typer af kunder og samarbejdspartnere og deres forventninger til eleven og 
virksomheden. Eleven kan skelne mellem forskellig kundeadfærd og kundebaggrund og er bevidst om, at forskellig adfærd kræver for-
skellig opmærksomhed og serviceniveau 

 

 Eleven har viden om betydning af dialogen med kunden herunder afstemning af forventninger i forhold til det arbejde, der skal udføres 
eller de muligheder, der er for rådgivning eller mersalg 

 

 Eleven kan ud fra erfaringen fra sin arbejdsplads vurdere og udarbejde løsningsforslag i forbindelse med fiktive eller faktuelle kundepro-
blematikker 

 

 Eleven har forståelse for den personlige kontakts betydning for virksomhedens relationer til forskellige typer af kunder og samarbejds-
partnere  

 
 
Reparation af kobling (08852)  ..................................................................................... 2,5 dage 
 Eleven kan kontrollere, udmåle og udskifte en komplet personvognskobling  
 Elever kan kontrollere, justere og reparere koblingsaktiveringssystemer  
 Eleven kan ud fra sin viden om koblingssystemets funktion gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på kobling og koblingsaktiverings-
systemet 

 

 Eleven har viden om gearoliers anvendelser, kvalitet og viskositet  
 Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med koblingsreparationer  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde på transmission  
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Reparation af træk- og kardanaksler (08851)  ............................................................. 2,5 dage 
 Eleven kan ud fra sin grundlæggende viden om kardan- og trækakslers funktion og virkemåde gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb 
på kardan- og trækaks-ler. 

 

 Eleven kan efter fabrikantens anvisninger foretage udskiftning samt kontrollere og vurdere kardan- og trækaksler samt manchetter for 
slør og defekter 

 

 Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med kardan- og trækaksler  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i sit arbejde med kardan- og trækaksler  
 
Kontrol og reparation af styretøj og undervogn (08853)  ............................................  12,5 dage 
 Eleven kan ud fra sin viden om opbygning, funktion og gældende lovgivning for styretøj og undervognens hjulophæng tilrettelægge og 
gennemføre sikkerhedseftersyn, reparation og udskiftning af bilens styretøj, hjul, hjulophæng, hjullejer og støddæmpere efter fabrikan-
tens anvisninger og gældende miljøkrav. 

 

 Eleven har viden om bilens hjulvinkler og deres betydning for bilens køreegenskaber.  
 Eleven kan gennemføre udmåling og justering af bilens hjulvinkler i forhold til rattets ligeud stilling efter fabrikantens anvisninger  
 Eleven har viden om opbygning, mærkning og anvendelse af gængse dæk og fælgtyper til personbiler samt gældende lovgivning på om-
rådet 

 

 Eleven kan reparere dæk under hensyn til sikkerhedsmæssige krav samt udskifte og afbalancere dæk og fælge efter fabrikantens anvis-
ninger, gældende miljøkrav og en vurdering af dæktype og -kvalitet 

 

 Eleven kan vejlede kunden ud fra lovmæssige, tekniske og økonomiske vurderinger ved reparationer på styretøj og undervogn  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med styretøj og undervogn  
 
 
I alt  ................................................................................................................................  25,0 dage 
 
Indhold af 3. Hovedforløb EUD 
 
Iværksætteri og innovation (23013)  ............................................................................. 5,0 dage 
 Eleven får kendskab til innovations- og iværksætter- og selvstændighedsbegrebet.  
 Eleven kan gøre rede for etableringsforhold, herunder virksomhedens daglige drift, finansieringsmuligheder, og for vilkår ved virksom-
hedens ophør. 

 

 Eleven kan gøre rede for forskellige organisatoriske principper i virksomheden, herunder beslutningsprocesser og samarbejdsformer på 
forskellige niveauer. 

 



 88 

 Eleven opnår indsigt i dansk erhvervsstruktur og dens forskydninger, herunder sådanne som helt eller delvis følger af internationale for-
hold.  

 
Fejlfinding på elektrisk systemer (08858)  .................................................................... 5,0 dage 
 Eleven kan ved anvendelse af måle- og diagnoseudstyr udmåle bilens elektriske systemer ud fra sin viden om og forståelse af begreber 
som spænding, strøm, modstand, effekt samt serie- og parallelforbindelser 

 

 Eleven har viden om både AC og DC og kan udføre enkle målinger på signaler med et oscilloskop  
 Eleven har viden om analogteknik og digitalteknik i forbindelse med elektriske systemer i personbiler  
 Eleven har viden om sensorer og aktuatorer i forbindelse med elektriske systemer i personbiler  
 Eleven kan anvende el-diagrammer og anden dokumentation i forbindelse med enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på per-
sonvogne. 

 

 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde med elektriske systemer  
 
Service på airconditionanlæg (08855)  .......................................................................... 2,5 dage 
 Eleven kan på baggrund af viden om anlæggets virkemåde og funktion udføre kontrol og service på a/c anlæg på personvogne herunder 
aftapning, skift af tørrefilter samt påfyldning af godkendt kølemiddel, olie og sporestof ved brug af automatisk fyldestation 

 

 Eleven har viden om gældende regler for arbejde på køleanlæg, herunder sikkerhed i forhold til anlæg under tryk, kølemiddeludslip i 
atmosfæren og miljøpåvirkninger heraf 

 

 Eleven kan afskaffe aftappet olie og udskiftet tørrefilter korrekt ud fra gældende miljøregler  
 
Rudeilimning og reparation af stenslag (08856)  .......................................................... 2,5 dage 
 Eleven kan udskifte en ilimet rude efter gældende lov og fabrikantens anvisninger og kan vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk 
og økonomisk vurdering af opgaven 

 

 Eleven kan foretage reparation af stenslag ud fra sin viden om forskellige arbejdsprocesser for reparationen af ruder samt en lovmæssig, 
teknisk og økonomisk vurdering 

 

 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejde udskiftning og reparation af   
 
Kontrol og reparation af motorer 1 (08854)  ................................................................ 7,5 dage 
 Eleven kan foretage udskiftning af toppakning på benzin- og dieselmotorer ud fra fabrikantens forskrifter og viden om tilspænding af 
bolte og anvendelse af momentnøgle og gradskala 

 

 Eleven kan tilrettelægge et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med udskiftning af tandrem på benzin- eller dieselmotorer med overlig-
gende knastaksel og uproblematisk adgang til tandremsdrevet ud fra fabrikantens arbejdsbeskrivelser, illustrationer og anvisninger samt 
kendskab til vigtigheden af korrekt tilspænding af tandrem 
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 Eleven kan på baggrund af viden om de fire takter udføre kompressionstest og cylinderlækagemåling samt justere tændings- eller ind-
sprøjtningstidspunkt 

 

 Eleven kan foretage justering af indsugnings- og udstødningsventiler på benzin- og dieselmotorer efter fabrikantens data og anvisninger  
 Eleven kan på baggrund af viden om komponenternes funktion gennemføre fejlfinding på komponenter i kølesystemet.  
 Eleven kan foretage udskiftning af vandpumpe, slanger og køler, foretage kontrol af termostat samt udføre trykprøvning og udluftning af 
kølesystemet. 

 

 Eleven kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet, herunder udskifte oliepumpe og olietrykskontakt ud fra sin viden 
om smøresystemets funktion og komponenter samt oliens viskositet og kvalitet. 

 

 Eleven kan udføre kontrol af olietryk samt tæthedskontrol af systemet  
 Eleven kan udskifte strømfordeler, tændspole, tændingsmodul og højspændingskomponenter efter fabrikantens forskrifter  
 Eleven kan korrekt håndtere højspændingskomponenter under hensyn til personlig sikkerhed  
 Eleven kan vurdere slitage på de anvendte komponenter  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald (fx olie og kølevæsker) i forbindelse med arbejde med motorer  
 
Fejlfinding og reparation af lygter (08881)  ................................................................. 2,5 dage 
 Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter ud fra sin viden om lovens krav til lygtesystemet  
 Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende ledningsdiagrammer og værkstedshåndbøger  
 Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb  
 Eleven kan fortolke og overføre sin viden om klemmebetegnelser og symboler, som anvendes i elektriske diagrammer til konkrete kreds-
løb og komponenter 

 

 Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering  
 
 
I alt  ................................................................................................................................  25,0 dage 
 
 
Indhold af 4. Hovedforløb EUD 
 
Faglig kommunikation 2 (08860)  ................................................................................. 2,5 dage 
 Eleven kan forstå og formidle informationer og data på engelsk eller et andet fremmedsprog i skrift og tale i et sammenhængende og 
varieret sprog 
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 Eleven kan ud fra sin viden om sprogets brug og muligheder udtrykke sig mundtligt omkring erhvervsfaglige, personlige og erhvervs-
mæssige forhold i et sammenhængende sprog 

 

 Eleven kan udvælge og anvende forskellige kommunikationsformer og ¿metoder, der er afpasset modtageren, herunder forskellige præ-
sentations-, rapporterings- og informations- og dokumentationsformer 

 

 Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked ved at anvende et sammenhængende fremmedsprog i en erhvervsfaglig sammen-
hæng 

 

 Eleven kan på en forståelig og hensigtsmæssig måde beskrive og/eller dokumentere planlægnings- og arbejdsopgaver i forhold til kunder 
på dansk og mindst et fremmedsprog  

 
IT på værkstedet (08874)  ............................................................................................. 2,5 dage 
 Eleven kan arbejde med virksomhedens it-baserede udstyr i sammenhæng med arbejdet på personvogne og i tilknytning til virksomhe-
dens øvrige aktiviteter 

 

 Eleven kan sikre funktionen og anvendelsen af brancherelateret diagnoseudstyr til personvogne  
 Eleven kan foretage opdatering af brancherelateret diagnoseudstyr til personvogne  
 Eleven kan anvende sin forståelse og begyndende færdighed omkring opdatering af it- programmer i hverdagen  
 Eleven kan foretage backup af arbejdsdokumenter  
 
Fejlfinding og reparation af aircondition og klimaanlæg (08870)  .............................. 5,0 dage 
 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på airconditionanlæg og/eller elektronisk styrede klimaanlæg, 
herunder foretage udskiftning af f.eks. kompressor, el-ventilatorer, rør og slanger, fordamper, kondensator, sensorer, tørrefilter og ek-
spansionsventil/drosselventil. 

 

 Eleven har viden om elektronisk styrede klimaanlæg og kan udføre enkle service- og reparationsopgaver på klimaanlæg.  
 Eleven kan foretage udmåling af blæser- og kompressorstyring  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med aircondition og klimaanlæg  
 
Kontrol og reparation af ABS- og ESP systemer (08863)  ........................................... 7,5 dage 
 Eleven kan ud fra sin viden om ABS og ESP bremserfunktion tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på bremsesyste-
mer med elektronisk stabiliseringsprogram ved brug af test- og diagnoseudstyr, 

 

 Eleven kan diagnosticere og udskifte styrebokse og reparere det tilhørende ledningsnet.  
 Eleven kan foretage diagnosticering og udmåling af alle komponenter med brug af diagnosetester eller scoop  
 Eleven kan foretage udskiftning af sensorer og aktuatorer samt gennemføre efterfølgende kodning  
 Eleven har viden om, hvordan sikkerhedssystemer kommunikerer indbyrdes via CAN bus ved udveksling af informationer  
 Eleven har kendskab til elektriske bremsers funktion  
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 Eleven kan kontrollere og reparere elektrisk aktiverede parkerings-bremsesystemer  
 Elever har viden om bremsers sikkerhedssystemer fx momentregulering og Hill Hold.  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdet med bremsesystemer  
 
Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg (08873)  ........................................ 5,0 dage 
 Eleven kan gennemføre udmåling og reparation af bilens starter- og ladesystem og foretage de nødvendige udskiftninger på forskellige 
typer af startere og generatorer samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 

 

 Eleven kan foretage udmåling af generatorens maksimale ladestrøm og reguleringsspænding samt måle afladning på køretøjets el-system  
 Eleven kan udføre fejlfinding på komponentniveau ud fra sin viden om lade- og startersystemets opbygning og virkemåde  
 Eleven kan foretage lokalisering af fejl ud fra udmålte data  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med starter- og ladeanlæg  
 
Reparation af airbaganlæg (08871) .............................................................................. . 2,5 dage 
 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et air-bagsystem ud fra fabrikantens forskrifter og gældende 
regler for håndtering af pyrotekniske komponenter 

 

 Eleven kan reparere og udskifte defekte og udløste airbags, selestrammere, ledningsnet og styreboks  
 Eleven kan i sit daglige arbejde anvende sin viden om anvendelse af airbagsystemers selvdiagnose og kodning af ny styreboks  
 Eleven kan udføre reparationer af det tilhørende ledningsnet  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med airbaganlæg  
 
I alt  ................................................................................................................................  25,0 dage 
 
Indhold af 5. Hovedforløb EUD 
 
Kontrol, og reparation af motorer 2 (08866)  ............................................................... 7,5 dage 
 Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og dieselmotorer udføre kompressionstest, balance og cylinderlækagemåling og vurdere resulta-
tet med henblik på omfanget af en eventuel efterfølgende motorreparation 

 

 Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkomponenter, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, 
lejer og ventiler ud fra fabrikantens forskrifter. 

 

 Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer herunder lokalisere utætheder og udmåle komponenter  
 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre udskiftning af tandrem, kæde og takthjul ud fra sin viden om de fire takter og fabrikantens for-
skrifter 

 

 Eleven kan udvælge korrekt størrelser af komponenter  
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 Eleven kan foretage justering af ventiler, indsprøjtnings- og tændingstidspunkt  
 Eleven er bevidst om vigtigheden af systematisk orden og renlighed og kan foretage håndværksmæssig korrekt betjening af såvel hånd-
værktøj som special- og måleværk-tøj samt udføre troværdige målinger 

 

 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på motorer  
 
Det Internationale arbejdsmarked (08862) ..................................................................  2,5 dage 
 Eleven kan forstå internationale aktørers krav og måde at agere på et internationalt arbejdsmarked  
 Eleven kan forstå faget, værktøjer, materialers anvendelse og arbejdsprocesser i andre lande  
 Eleven kan anvende internationale kompetencer (sproglige, kulturelle og personlige) til at forstå og varetage arbejdsopgaver på et inter-
nationaliseret arbejdsmarked  

 
Reparation af komfortelementer (08869)  .................................................................... 5,0 dage 
 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og reparationsforløb på sædevarmeanlæg og elektriske installationer i døre fx 
rudereguleringer, spejle og centrallåsesystemer ved anvendelse af det korrekte værktøj 

 

 Eleven kan identificere fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, kontakter og stikforbindelser samt foretage håndværksmæssigt korrekt ud-
skiftning af disse komponenter. 

 

 Eleven kan foretage udmåling af dynamisk spændingsfald på ledningsforbindelser.  
 Eleven kan foretage kodning af håndsendere ud fra sin viden om styring af elmotorer.  
 Eleven kan selvstændigt anvende producentens manualer og ledningsdiagrammer  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver med komfortelementer  
 
Kontrol og reparation af benzin- og tændingsanlæg (08867)  ..................................... 10,0 dage 
 Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og tændingsanlæg tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et benzinind-
sprøjtnings- og tændings-anlæg ud fra fabrikantens forskrifter herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra motorstyreboks 

 

 Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i benzinindsprøjtnings- og tændingsanlægget samt foretage reparation af 
det tilhørende ledningsnet under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse måleværdier fra motorstyreboks 

 

 Eleven kan foretage kontrol og justering af tændingstidspunkt samt fortolke emissionsværdier fra en gastester og vurdere resultatet i 
forhold til lovkrav 

 

 Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktuatorer og kan fortolke ledningsdiagrammet og efterføl-
gende overføre den viden til det fysiske system. 

 

 Eleven kan håndtere benzin set ud fra personlig sikkerhed og miljøhensyn og har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i for-
bindelse med arbejdsopgaver på benzin- og tændingsanlæg.  
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I alt  ................................................................................................................................  25,0 dage 
 
Indhold af 6. Hovedforløb EUD 
 
Teknologisk udvikling og innovation (08861)...............................................................  2,5 dage 
 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 personvognsområdet 

 

 Eleven har viden om forskellige alternative energibæreres betydning for udviklingen af køretøjer fx energibærerne brint, metanol, bioe-
tanol, biodiesel, biogas og el 

 

 Eleven har viden om den teknologiske udvikling på elbilområdet herunder den teknologiske infrastruktur, der er forudsætningen for el-
bil-markedet. 

 

 Eleven har viden om udviklingen inden for brændselsceller og batteri-teknologi i relation til elbiler.  
 Eleven har viden om forskellige tekniske løsninger på hybridbilområdet.  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med indførelse af ændret eller ny teknologi  
 
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg (08868)  ..................................... 10,0 dage 
 Eleven kan ud fra sin viden om dieselindsprøjtningsanlæg tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et mekanisk og 
elektronisk dieselindsprøjtningsanlæg under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra motorstyre-
boks. 

 

 Eleven kan udmåle og vurdere systemets korrekte tryk i brændstofforsyningen og dysernes lækolie.  
 Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i dieselindsprøjtningsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende 
ledningsnet under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæsning af måleværdier fra motorstyreboks. 

 

 Eleven kan foretage kontrol og justering af indsprøjtningstidspunkt samt fortolke emissionsværdier fra en røggastester og vurdere resul-
tatet i forhold til lovkrav 

 

 Eleven kan udmåle forvarmesystemets komponenter samt reparere og/eller udskifte defekte dele i det pågældende system  
 Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktuatorer og kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet 
og efterfølgende overføre den viden til det fysiske system. 

 

 Eleven kan håndtere dieselolie korrekt, set ud fra personligt sikkerhed og miljøhensyn og har viden om bortskaffelse af miljøbelastende 
affald i forbindelse med arbejdsopgaver på dieselindsprøjtningsanlæg  

 
Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg (08878)  ............................................... 5,0 dage 
 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motor-styringsanlæg og foretage udskiftning af alle komponen-
ter på benzin- og dieselmotorer samt reparere tilhørende ledningsnet. 
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 Eleven kan udføre arbejdsopgaver ud fra sin viden om kontrol af motorens mekaniske funktion samt viden om komponenternes funktion 
i systemet. 

 

 Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolke værdier fra motorstyreboks herunder søge informationer om de nødvendige vær-
dier. 

 

 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver ved motorstyringsanlæg  
 Eleven kan fortage kodning og tilpasning af alle relevante komponenter i systemet.  
 
Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer (08872)  ............................................. 7,5 dage 
 Eleven kan anvende passende måle- og diagnoseudstyr til udmåling og fejlfinding på bilens elektroniske og elektriske systemer herunder 
digitale måleinstrumenter fx oscilloskop. 

 

 Eleven har viden om både analog- og digitalteknik samt de hyppigst forekomne analoge og digitale komponenter, der findes i elektroni-
ske systemer på biler. 

 

 Eleven har viden om måleteknik herunder de belastningsforhold og belastnings-problemstillinger, der opstår som en følge af måling på 
både analoge og digitale kredsløb. 

 

 Eleven har viden om de risici, der er forbundet med at måle på store strømme og høje DC-spændinger i fx el-biler  
 Eleven kan udmåle og fejlfinde på givere og aktuatorer fx. på hall, induktiv, piezo, magnetventiler og servomotorer  
 Eleven har viden om CAN bus og kan udmåle og fejlfinde på CAN bus-systemer  
 Eleven har viden om kommunikationsprotokoller og fiberoptik samt trådløs teknologi.  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på elektroniske   
 
I alt  ................................................................................................................................  25,0 dage 
 
Indhold af 7. Hovedforløb EUD 
 
Kontrol og reparation af transmissionssystemer (08864)  ........................................... 10,0 dage 
 Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på en gearkasse herunder udskifte fx lejer, gearhjul og synkrome-
sher i gearkassen samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 

 

 Eleven har viden om fuld- og semiautomatgear, CVT gear, DSG gear og manuelle gearkassers funktion.  
 Eleven har viden om, hvordan motor- og automatgearkassers styring kommunikerer indbyrdes via CAN bus ved udveksling af informati-
oner for optimering af gearskift. 

 

 Eleven kan udføre service vedrørende oliekontrol og olieskift på forskellige typer af automatiske gearkasser  
 Eleven kan gennemføre en funktionskontrol på en automatgearkasse  
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 Eleven kan tilrettelægge et fejlfindingsforløb på et elektronisk styret automatgear samt foretage udskiftning af udvendige sensorer og 
aktuatorer samt udføre reparationer på det tilhørende ledningsnet. 

 

 Eleven kan på baggrund af viden om forskellige differentialers funktion gennem-føre et rationelt fejlfindings- og reparationsforløb på 
differentialer samt vejlede kunden ud fra en tekniske og økonomiske vurdering 

 

 Eleven kan foretage udlæsning af fejlkoder, sletning af fejlkoder og konfigurering med diagnosetester  
 Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med transmissions-systemer.  
 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på transmissionssystemer  
 
Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring (08865)  ..................... 5,0 dage 
 Eleven kan, på baggrund af viden elektrohydraulisk servostyring (EHPS) og elektromekanisk servostyring (EPS), tilrettelægge og gen-
nemføre et rationelt fejlfindingsforløb på servostyringsanlæg 

 

 Eleven kan kontrollere, udskifte og tilpasse komponenter i elektrohydraulisk (EHPS) og/eller elektromekanisk servostyring (EPS)fx 
hydraulikpumpe, ratdrejningssensor, el-servomotor, momentsensor og styreboks 

 

 Eleven kan centrere tandstang og styrehus samt udskifte og reparere tilhørende ledningsnet under overholdelse af fabrikantens forskrifter 
og gældende miljøkrav 

 

 Eleven kan udlæse og slette fejldata samt fortolke værdier fra servostyreboks efter fabrikantens forskrifter  
 Eleven kan på baggrund af viden om styretøjsvinklers betydning for bilens køreegenskaber gennemføre en 4-hjulsudmåling og justering 
af bilens hjulvinkler herunder løbsvinklen i forhold til rattets ligeud stilling 

 

 Eleven kan udføre indstilling af 4-hjulsstyring samt initialisering af ratvinkelsensoren, hvor det er påkrævet.  
 Eleven kan under anvendelse af et 4-hjulsudmålingsapparat tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på styretøj og 
undervogn. 

 

 Eleven kan lokalisere defekte styretøjs- og undervognskomponenter ud fra udmålingsrapporten og fabrikantens forskrifter samt vejlede 
kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurdering. 

 

 Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejdsopgaver på styretøj og undervogn  
 
Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer (08884) ..................................... 5,0 dage 
 Eleven kan sikkerhedsmæssig korrekt udføre arbejdsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer 
på eldrevne/hybride køretøjer 

 

 Eleven kan anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter 
EN60900) ved arbejde på eldrevne/hybride køretøjer 

 

 Eleven opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride 
køretøjer. 

 

 Eleven opnår indsigt i generel opbygning, serviceeftersynsarbejde og fejlfinding på eldrevne/ hybride køretøjer.  
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 Eleven opnår indsigt i batteri og opladningsteknologier, eksempelvis regenerering, plug-in samt i forskellige batteriovervågningssyste-
mer 

 

 Eleven opnår indsigt i forskellige elmotorkonstruktioner fx sammenkobling af hybridenheder og elmotor-styringssystemer f.eks. inver-
ter/konverter systemer. 

 

 Eleven opnår indsigt i brugen af diagnoseværktøj i forhold til fejlfinding og reparation på eldrevne/hybride køretøjer   
Kontrol og fejlfinding af tegngivningsapparater (8883)……………………………2,5 dage 
Eleven kan gennemføre kontrol og reparation af tegngivningssystemer ud fra sin viden om lovens krav til tegngivningssystemer samt vi-
den om tegngivningssystemets opbygning og funktion 
Eleven kan foretage udmåling af spændingstab samt anvende strømdiagrammer og værkstedshåndbøger. 
Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb 
Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 
 
 
Vurdering af brugt bil (8885)………………………………………………………….2,5 dage 
Eleven kan gennemgå samtlige systemer på en bil i forbindelse med en vurdering af køretøjets tilstand i salgsøjemed. 
Eleven kan beregne omkostningerne ved en eventuel renovering 
Eleven kan anvende sin viden om regler og forskrifter i forbindelse med køretøjers godkendelse til kørsel på danske nummerplader 
Eleven kan foretage en vurdering af samtlige sliddele på køretøjet med henblik på en skriftlig rapport om driftsikkerhed og sikkerhed i 
forhold til lovkrav 
Eleven kan foretage udfærdigelse af et overslag over omkostningerne ved en eventuel renovering 
 
 
 
 
I alt  ................................................................................................................................  25,0 dage 
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                                                                           Læringsaktivitet 
5 uger i alt 

 
1. Hovedforløb 
Auto 92-2 

 
 
5 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
10 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
 

  

  
Automiljø 
(08847) 

 
Service og sikker-
hedseftersyn 
(08859) 

 
Kontrol og repara-
tion af PV bremser 
og bremsesystemer 
(12082) 

 
Eftersyn og kontrol på 
lys, visker og akkumu-
lator (08857) 
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EUD-
for-
løbs-
over-

sigt over skoleperiodens placering af læringselementer (projekter/kurser) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 
 
Rækkefølgen af fagene på 1 HF kan variere fra HF til HF 
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Læringsaktivitet 
5 uger i alt 

 
2. hovedforløb 
Auto 92-2 

 
5 Dage 

 
2,5 Dage 

 
2,5 Dage 

 
2,5 Dage 

 
12,5 Dage 

 
 
 

 
 
Faglig kommunikation 1 
(08846) 
 

 
 
Kundeser- 
vice 
(08848) 

 
Reparation 
af kobling 
(08852) 

 
Reparation 
af træk- og 
kar- da-
naksler 
(08851) 

 
 
 
Kontrol og reparation af styretøj og undervogn (08853) 

       
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 2 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                        Læringsaktivitet 
                                                                                                                       5 uger i alt. 

 
3. Hovedforløb 
Auto 92-2 

 
 
5 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
7.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 

 
Autofysiske be-
greber (12054) 

 
Fejlfinding på el-
ektrisk systemer 
(08858) 

 
Service på aircondi-
tion- anlæg (08855) 

 
Rudeilimning og re-
paration af stenslag 
(08856) 

 
Kontrol og repara-
tion af motorer 1 
(08854) 

 
Iværksætteri (12052) 

         
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 3 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                         Læringsaktivitet 
                                                                                                                       5 uger i alt. 

 
4. Hovedforløb 
Auto 92-2 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
7.5 Dage 

 

 
Fejlfinding og 
reparation af 
lygter (8881) 

 
Fejlfinding og re-
paration af aircon-
dition og klima- an-
læg (08870) 

 
Kontrol, fejlfinding og 
reparation af visker-
/vaskeranlæg (8882) 

 
Reparation af air-
baganlæg (08871) 

 
Fejlfinding og re-
paration af starter- 
og ladeanlæg 
(08873) 

 
Kontrol og reparation af 
ABS- og ESP systemer 
(08863) 

         
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 4 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                       Læringsaktivitet 
                                                                                                                      5 uger i alt. 

 
5. Hovedforløb 
Auto 92-2 

 
 
7.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
10.0 Dage 

 

 
Kontrol, og reparation af mo-
torer 2 (08866) 
7.5 Dage 

 
Det Internationale arbejds-
marked (08862) 
2.5 Dage 

 
Reparation af komfortele-
menter (08869) 
5.0 Dage 

 
Kontrol og reparation af benzin- og 
tæn- dingsanlæg (08867) 
10.0 Dage 

       
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 5 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                         Læringsaktivitet 
                                                                                                                      5 uger i alt. 

 
6. Hovedforløb 
Auto 92-2 

 
 
7.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5.0 Dage 

 
 
10.0 Dage 

 

 
Avanceret fejlfinding på elektro-
niske systemer (08872) 

 
Teknologisk udvikling og 
innovation (08861) 

 
Kontrol og reparation af 
motorstyringsanlæg 
(08878) 

 
Kontrol og reparation af dieselind-
sprøjtningsanlæg (12086) 

       
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 6 HF kan variere fra HF til HF 
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                                                                         Læringsaktivitet 
                                                                                                                       6 uger i alt. 

 
7. Hovedforløb 
Auto 92-2 

 
 
10 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
2.5 Dage 

 
 
5 Dage 

 

 
Kontrol og re-
paration af 
transmissions-
systemer 
(8864) 

 
Udmåling, repara-
tion og justering af 
elektronisk servo-
styring (08865) 

 
Sikkerhed på eldrevne 
og hybride køretøjer 
(08884) 

 
Vurdering af brugt 
bil (8885) 

 
Kontrol og repara-
tion af tegngiv-
ningssystemer 
(8883) 

 
Svendeprøve, evaluering 
og karakterafgivelse. 

         
 Træningsbane: Træningsbanen er obligatorisk for alle elever, og træningsplanen planlægges i samarbejde med den pågældende faglærer. 

 
Rækkefølgen af fagene på 7 HF kan variere fra HF til HF 



 

 

EUD-bedømmelsesoversigt over skoleperiodens bedømmelser  

 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 1 HF 92-2 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Automiljø (08847) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Service og sikkerhedseftersyn (08859) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Eftersyn og kontrol på lys, visker og akkumulator (08857)  Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse
  

     

Kontrol og reparation af PV bremsesystemer (12082) Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 1. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ 
evaluering alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 2 HF 92-2 
 
Dag / Læringsele-
menter 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Faglig kommunikation 1 (08846) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

        

Kundeservice (08848) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

           

Reparation af kobling (08852) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

           

Reparation af træk- og kardan-
aksler (08851) 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter-
givning 

           

Kontrol og reparation af styretøj og undervogn (08853) Afslut-
tende be-
døm-
melse og 
karakter-
givning 

 

Personlige kom-
petencer 

Uge 1 
Kompetenceafklaring og Initialtest 

 Uge 3 
Midtvejstest med ef-
terfølgende samtale 

 Uge 5 
Afsluttende samtale og evaluering af 
hovedforløbet samt oplysning af ka-
rakterer for hvert læringselement. 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ 
evaluering alt efter teamets vurdering. 
 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 3 HF 92-2 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Autofysiske begreber (12054) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding på elektrisk systemer (08858)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Service på airconditionanlæg (08855) 
 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

 
 

    
 

Rudeilimning og reparation af sten-
slag (08856)  
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol og reparation af motorer 1 (08854)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Iværksætteri (12052) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

     

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 3. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ 
evaluering alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 4 HF 92-2 



 

 

 
Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg (08873) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding og reparation af aircondition og klimaanlæg (08870)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Fejlfinding og reparation af lygter 
(8881) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

 
 

    
 

Kontrol, fejlfinding og reparation af 
visker - / vaskeranlæg (8882)  
  

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol og reparation af ABS- og ESP systemer (08863)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Reparation af airbaganlæg (08871)   
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   
 

     

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 4. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ 
evaluering alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 5 HF 92-2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

Dag / Lærings-
elementer 

 
Kontrol og reparation af benzin- og tændingsanlæg (8867) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

Reparation af komfortelementer (08869) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Det Internationale arbejdsmarked 
(08862) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Kontrol, og reparation af motorer 2 (08866) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 5. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ 
evaluering alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 6 HF 92-2 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 

 

Dag / Lærings-
elementer 

 
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg (12086) 
 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg (08878)  
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

     

Teknologisk udvikling og innovation 
(08861 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

        

Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer (08872) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   
 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Afsluttende samtale og evaluering af 6. Hovedforløb samt op-
lysning af karakter for hvert enkelt læringselement. 

Uge 5 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ 
evaluering alt efter teamets vurdering. 
 
 
 
 
 
 

Oversigt over skoleperiodens bedømmelser 7 HF 92-2 
 

Dag / Lærings-
elementer 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kontrol og reparation af transmissionssystemer (08864) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 



 

 

Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring (08865) Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer (08884) 
 

Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

   

Vurdering af brugt bil (8885) Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   

Kontrol og reparation af tegngivningssystemer 
(8883) 

Afsluttende 
bedøm-
melse og 
karakter af-
givelse 

   

Svendeprøve. Afsluttende 
bedømmelse 
og karakter 
afgivelse 

  
 

Kompetence-afklaring og initialtest. 
Uge 1 

Midtvejs test og samtale. 
Uge 3 

 
 

Evaluering og afsluttende svendeprøve og karakter. 
Uge 6 

 
Den afsluttende bedømmelse på de forskellige forløb vil veksle mellem mundtlig/praktisk prøve og/eller skriftlige/multiple choice prøver samt resultater af formativ 
evaluering alt efter teamets vurdering. 
 
 
  



 

 

Læringselementer 

Uddannelse 92-2 og EUX 
 
Indhold af 1. Hovedforløb/ 1.Hovedforløb EUX 
  
Faglig kommunikation 1 (08846)     5,0 dage Rutineret Niveau 
  Eleven kan ved brug af et enkelt sprogbrug forstå og formidle informa-

tioner og data på engelsk eller et andet fremmedsprog i skrift og tale. 
    

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

    

  Eleven kan udvælge kommunikationsformer og metoder, der er afpas-
set modtageren, herunder forskellige præsentations-, rapporterings- og 
informations-former. 

    

  Eleven kan søge og udvælge relevante informationer på engelsk og evt. 
et yderligere fremmedsprog ved hjælp af informationsteknologi 

    

  Eleven kan fungere på et internationalt arbejdsmarked ved at anvende 
fremmedsprog på en ukompliceret/enkel måde i erhvervsfaglig sam-
menhæng. 

    

  Eleven kan på dansk og mindst et fremmedsprog på en forståelig og 
hensigtsmæssig måde redegøre for planlægnings- og arbejdsopgaver 
over for kolleger og kunder 

    

  
Service og sikkerhedseftersyn (08859)     5,0 dage Avanceret Niveau 
  Eleven kan udføre et service- og sikkerhedseftersyn efter personbilens service-

skema, klargøre bilen til syn samt udlæse fejlkoder og nulstille serviceindikator 
  

  Eleven kan udfærdige en servicerapport med eventuelle kommentarer om dele-
nes tilstand samt redegøre for mulige fundne ekstra arbejder 

  

  Eleven kan udføre arbejdet ud fra et kundevenligt synspunkt og behandling af 
køretøjet - fra start til slut 

  



 

 

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
serviceeftersyn og klargøring til syn 

  

 
Kontrol & rep af PV bremser og bremsesystemer (12082)     10 dage Rutineret Niveau 
 

 Eleven kan anvende sin viden om funktioner og virkemåder for en personvogns bremsesystemer, herunder også ABS og ESP 
systemer, som grundlag for at vurdere de enkelte komponenters funktion før og efter reparation. 
Eleven kan afprøve en bils bremsepræstation på et bremserullefelt og vurdere om bremseanlægget opfylder de gældende lov-
krav. 
Eleven kan kontrollere, servicere og udskifte hovedcylindre, hjulcylindre, kalibre og bremseforstærker efter gældende kvalitets-
standarder og lovkrav. 
Eleven kan kontrollere og udmåle bremsetromler og bremseskiver i henhold til tekniske data samt vurdere behov for afdrejning 
eller udskiftning. 
Eleven kan kontrollere, reparere og justere tromle- og skivebremser samt udskifte bremsebakker og bremseklodser. 
Eleven kan kontrollere, reparere og justere mekaniske og elektriske håndbremsesystemer. 
Eleven kan kontrollere, vurdere og udskifte dele i det hydrauliske bremsesystem fx bremserør og slanger i forhold til gældende 
lovkrav 
Eleven kan fremstille bremserør efter gældende lovkrav. 
Eleven har viden om bremsevæskers specifikationer herunder kogepunkt og gældende lovkrav for udskiftning. 
Eleven har viden om kontrol og reparation af mekanisk- og elektronisk bremsekraftfordeling. 
Eleven har kendskab til elektriske parkeringsbremsesystemer. 
Eleven kan udlæse og slette fejlkoder med diagnosetester 
Eleven kan kontrollere, udmåle, justere og udskifte ABS-hjulføler 
Eleven har viden om personlig sikkerhed ved arbejdet med bremser i forhold til produktets anvisninger og sikkerhedsdatablade 
Eleven har viden om arbejdsmiljø ved arbejdet med bremser i forhold til anvisninger for håndtering og bortskaffelse af affald 

  
  
  
Eftersyn og kontrol på lys, visker og akkumulator (08857)     5,0 dage Rutineret Niveau 
 
  Eleven kan kontrollere lygternes tilstand og udvælge korrekte pærer og sikrings-

størrelse samt vejlede kunden ud fra en teknisk, færdselssikkerhedsmæssig og 
økonomisk vurdering 

  

  Eleven kan kontrollere og justere lygternes indstilling og lysstyrke ifølge gæl-
dende regler 

  



 

 

  Eleven kan kontrollere tegngivnings- og visker-/vaskeranlæggets funktion ifølge 
gældende regler 

  

  Eleven kan gennemføre en udmåling af bilens akkumulator og kontrollere aflad-
ning på køretøjets el-system samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økono-
misk vurdering 

  

  Eleven kan ud fra sin viden om akkumulatorens opbygning og virkemåde vur-
dere akkumulatorens ladetilstand samt gennemføre en korrekt belastningsprøve 
af akkumulatoren 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejde med lygter, tegngivningsapparater, visker-/vaskeranlæg og akkumulato-
rer 

  

  
I alt     25,0 dage 
  
Indhold af 2. Hovedforløb/ 1.Hovedforløb EUX 
  
Automiljø (08847)     5,0 dage Rutineret Niveau 
 
  Eleven kan forstå betydningen af de daglige miljømæssige sammenhænge i for-

bindelse med autofaget 
  

  Eleven kan forstå og arbejde ud fra miljømæssige bekendtgørelser og kender 
den autofaglige og samfundsfaglige baggrund for deres eksistens 

  

  Eleven kan vurdere samspillet mellem samfund og miljø, herunder bæredygtig-
hed for processer og produkter inden for autofaget 

  

  Eleven kan i forbindelse med det daglige arbejde søge, udvælge og anvende re-
levante miljømæssige informationer fra forskellige informationskilder herunder 
it-baserede kilder 

  

  Eleven kan anvende gældende lovgivning i forhold til konkrete autofaglige ar-
bejdsopgaver 

  



 

 

  Eleven kan forholde sig til miljøspørgsmål set i forhold til beskæftigelse, pro-
cesser, produkter og livskvalitet for den enkelte medarbejder 

  

  
Kundeservice (08848)     2,5 dage Rutineret Niveau 
 
  Eleven kan agere hensigtsmæssigt i forhold til forskellige typer af kunder og 

samarbejdspartnere og deres forventninger til eleven og virksomheden. Eleven 
kan skelne mellem forskellig kundeadfærd og kundebaggrund og er bevidst om, 
at forskellig adfærd kræver forskellig opmærksomhed og serviceniveau 

  

  Eleven har viden om betydning af dialogen med kunden herunder afstemning af 
forventninger i forhold til det arbejde, der skal udføres eller de muligheder, der 
er for rådgivning eller mersalg 

  

  Eleven kan ud fra erfaringen fra sin arbejdsplads vurdere og udarbejde løsnings-
forslag i forbindelse med fiktive eller faktuelle kundeproblematikker 

  

  Eleven har forståelse for den personlige kontakts betydning for virksomhedens 
relationer til forskellige typer af kunder og samarbejdspartnere 

  

  
  
 
Reparation af kobling (08852)     2,5 dage Rutineret Niveau 
 
  Eleven kan kontrollere, udmåle og udskifte en komplet personvognskobling   

  Elever kan kontrollere, justere og reparere koblingsaktiveringssystemer   

  Eleven kan ud fra sin viden om koblingssystemets funktion gennemføre et ratio-
nelt fejlfindingsforløb på kobling og koblingsaktiveringssystemet 

  

  Eleven har viden om gearoliers anvendelser, kvalitet og viskositet   

  Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med koblingsrepa-
rationer 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejde på transmission 

  



 

 

  
Reparation af træk- og kardanaksler (08851)     2,5 dage Rutineret Niveau 
  Eleven kan ud fra sin grundlæggende viden om kardan- og trækakslers funktion 

og virkemåde gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på kardan- og trækaks-
ler. 

  

  Eleven kan efter fabrikantens anvisninger foretage udskiftning samt kontrollere 
og vurdere kardan- og trækaksler samt manchetter for slør og defekter 

  

  Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med kardan- og 
trækaksler 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i sit arbejde med 
kardan- og trækaksler 

  

  
Kontrol og reparation af styretøj og undervogn (08853)      12,5 dage Rutineret Niveau 
  Eleven kan ud fra sin viden om opbygning, funktion og gældende lovgivning 

for styretøj og undervognens hjulophæng tilrettelægge og gennemføre sikker-
hedseftersyn, reparation og udskiftning af bilens styretøj, hjul, hjulophæng, 
hjullejer og støddæmpere efter fabrikantens anvisninger og gældende miljøkrav. 

  

  Eleven har viden om bilens hjulvinkler og deres betydning for bilens køreegen-
skaber. 

  

  Eleven kan gennemføre udmåling og justering af bilens hjulvinkler i forhold til 
rattets ligeud stilling efter fabrikantens anvisninger 

  

  Eleven har viden om opbygning, mærkning og anvendelse af gængse dæk og 
fælgtyper til personbiler samt gældende lovgivning på området 

  

  Eleven kan reparere dæk under hensyn til sikkerhedsmæssige krav samt ud-
skifte og afbalancere dæk og fælge efter fabrikantens anvisninger, gældende 
miljøkrav og en vurdering af dæktype og -kvalitet 

  

  Eleven kan vejlede kunden ud fra lovmæssige, tekniske og økonomiske vurde-
ringer ved reparationer på styretøj og undervogn 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejde med styretøj og undervogn 

  



 

 

  
  
I alt      25,0 dage 
 
Indhold af 3. Hovedforløb/ 2.Hovedforløb EUX 
 
Iværksætteri (12052)     2,5 dage Rutineret Niveau 
 
  Eleven opnår kendskab til iværksætteri-begrebet i forhold til oprettelse af virk-

somhed 
  

  Eleven opnår kendskab til basale økonomistyrings principper herunder bogfø-
ring/regnskab 

  

  Elven opnår kendskab til forskellige selskabsformer samt procedurer for sel-
skabs oprettelse og afvikling 

  

  Eleven kan arbejde med ide- og konceptudvikling rettet mod autobranchen..   

 Eleven opnår viden om mulighederne for iværksætterstøtte, rådgivning og vej-
ledning. 

 

  
 Fejlfinding på elektrisk systemer (08858)     5,0 dage Rutineret Niveau 
 
  Eleven kan ved anvendelse af måle- og diagnoseudstyr udmåle bilens elektriske 

systemer ud fra sin viden om og forståelse af begreber som spænding, strøm, 
modstand, effekt samt serie- og parallelforbindelser 

  

  Eleven har viden om både AC og DC og kan udføre enkle målinger på signaler 
med et oscilloskop 

  

  Eleven har viden om analogteknik og digitalteknik i forbindelse med elektriske 
systemer i personbiler 

  

  Eleven har viden om sensorer og aktuatorer i forbindelse med elektriske syste-
mer i personbiler 

  



 

 

  Eleven kan anvende el-diagrammer og anden dokumentation i forbindelse med 
enkle fejlfindingsopgaver på elektriske systemer på personvogne. 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejde med elektriske systemer 

  

  
Service på airconditionanlæg (08855)     2,5 dage Rutineret Niveau 
 
  Eleven kan på baggrund af viden om anlæggets virkemåde og funktion udføre 

kontrol og service på a/c anlæg på personvogne herunder aftapning, skift af tør-
refilter samt påfyldning af godkendt kølemiddel, olie og sporestof ved brug af 
automatisk fyldestation 

  

  Eleven har viden om gældende regler for arbejde på køleanlæg, herunder sik-
kerhed i forhold til anlæg under tryk, kølemiddeludslip i atmosfæren og miljø-
påvirkninger heraf 

  

  Eleven kan afskaffe aftappet olie og udskiftet tørrefilter korrekt ud fra gældende 
miljøregler 

  

  
Rudeilimning og reparation af stenslag (08856)     2,5 dage Avanceret Niveau 
  Eleven kan udskifte en ilimet rude efter gældende lov og fabrikantens anvisnin-

ger og kan vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og økonomisk vurde-
ring af opgaven 

  

  Eleven kan foretage reparation af stenslag ud fra sin viden om forskellige ar-
bejdsprocesser for reparationen af ruder samt en lovmæssig, teknisk og økono-
misk vurdering 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejde udskiftning og reparation af  

  

  
Kontrol og reparation af motorer 1 (08854)     7,5 dage Rutineret Niveau 
 



 

 

  Eleven kan foretage udskiftning af toppakning på benzin- og dieselmotorer ud 
fra fabrikantens forskrifter og viden om tilspænding af bolte og anvendelse af 
momentnøgle og gradskala 

  

  Eleven kan tilrettelægge et rationelt arbejdsforløb i forbindelse med udskiftning 
af tandrem på benzin- eller dieselmotorer med overliggende knastaksel og upro-
blematisk adgang til tandremsdrevet ud fra fabrikantens arbejdsbeskrivelser, il-
lustrationer og anvisninger samt kendskab til vigtigheden af korrekt tilspænding 
af tandrem 

  

  Eleven kan på baggrund af viden om de fire takter udføre kompressionstest og 
cylinderlækagemåling samt justere tændings- eller ind-sprøjtningstidspunkt 

  

  Eleven kan foretage justering af indsugnings- og udstødningsventiler på benzin- 
og dieselmotorer efter fabrikantens data og anvisninger 

  

  Eleven kan på baggrund af viden om komponenternes funktion gennemføre fejl-
finding på komponenter i kølesystemet. 

  

  Eleven kan foretage udskiftning af vandpumpe, slanger og køler, foretage kon-
trol af termostat samt udføre trykprøvning og udluftning af kølesystemet. 

  

  Eleven kan gennemføre fejlfinding og reparation på smøresystemet, herunder 
udskifte oliepumpe og olietrykskontakt ud fra sin viden om smøresystemets 
funktion og komponenter samt oliens viskositet og kvalitet. 

  

  Eleven kan udføre kontrol af olietryk samt tæthedskontrol af systemet   

  Eleven kan udskifte strømfordeler, tændspole, tændingsmodul og højspændings-
komponenter efter fabrikantens forskrifter 

  

  Eleven kan korrekt håndtere højspændingskomponenter under hensyn til per-
sonlig sikkerhed 

  

  Eleven kan vurdere slitage på de anvendte komponenter   

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald (fx olie og kølevæ-
sker) i forbindelse med arbejde med motorer 

  

  
Autofysiske begreber (12054)     5,0 dage Rutineret Niveau 
 



 

 

  Eleven har viden om almene begreber for tryk i forbindelse med måling og vur-
dering af tryk fx i forbindelse med indsugningstryk, hydraulisk tryk i bremsesy-
stemer, servostyring, automatgear samt ved måling af benzin- og dieseltryk 

  

  Eleven har viden om almene begreber for temperatur i forbindelse med måling 
og vurdering af temperaturer fx i forbindelse med vandtemperatur og lufttempe-
raturer. 

  

  Eleven har viden om almene begreber for hastighed i forbindelse med måling 
og vurdering af hastigheder fx i forbindelse med kørehastighed, drejehastighed 
og indsprøjtningstider. 

  

  Eleven har viden om almene begreber for taste- og frekvensstyring i forbindelse 
med måling og vurdering af pulsbreddestyringer fx i forbindelse med lysstyring, 
pumpestyring og el-motorstyring. 

  

  Eleven har viden om almene og autofysiske begreber for vinkel i forbindelse 
med måling og vurdering af fx styretøjssvinkler og krumtapsgrader. 

  

 Eleven har viden om almene begreber for elektricitet i forbindelse med må-
ling,beregning og vurdering af fx strøm, spænding, modstand og watt. 

 

 Eleven har viden om almene begreber for masse, kraft, arbejde og energi i for-
bindelse med udførelse, måling og vurdering af fx tilspændingsmoment, motor-
ydelse og energiforbrug 

 

 Eleven har viden om SI-systemet og kan anvende omregningstabeller i forbin-
delse med sit arbejde med køretøjer 

 

 Eleven kan anvende præfixer i forbindelse med måling, vurdering og beregning 
af fx bremsekraft, elektricitet, tryk og temperaturer. 

 

  
  
I alt      25,0 dage 
  
 
 
 



 

 

 
Indhold af 4. Hovedforløb/ 2.Hovedforløb EUX 
  
Kontrol, fejlfinding og reparation af visker -/vaskeranlæg (08882)     2,5 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersyste-

mer ud fra sin viden om lovens krav til visker/vaskersystemer og deres opbyg-
ning og funktion 

  

  Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende ledningsdiagrammer 
samt værkstedshåndbøger 

  

  Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb   

  Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomiske vurdering   

     
 Fejlfinding og reparation af lygter (08881)  2,5 dage Avanceret Niveau 
 
 Eleven kan gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter ud fra sin viden om lovens krav til lygtesyste-

met 
 

 Eleven kan foretage udmåling af spændingstab og anvende ledningsdiagrammer og værkstedshåndbøger  
 Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb  
 Eleven kan fortolke og overføre sin viden om klemmebetegnelser og symboler, som anvendes i elektriske dia-

grammer til konkrete kredsløb og komponenter 
 

 Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering  
  
Fejlfinding og reparation af aircondition og klimaanlæg (08870)     5,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på aircon-

ditionanlæg og/eller elektronisk styrede klimaanlæg, herunder foretage udskift-
ning af f.eks. kompressor, el-ventilatorer, rør og slanger, fordamper, kondensa-
tor, sensorer, tørrefilter og ekspansionsventil/drosselventil. 

  

  Eleven har viden om elektronisk styrede klimaanlæg og kan udføre enkle ser-
vice- og reparationsopgaver på klimaanlæg. 

  



 

 

  Eleven kan foretage udmåling af blæser- og kompressorstyring   

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver med aircondition og klimaanlæg 

  

  
 Kontrol og reparation af ABS- og ESP systemer (08863)     7,5 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan ud fra sin viden om ABS og ESP bremserfunktion tilrettelægge og 

gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på bremsesystemer med elektronisk 
stabiliseringsprogram ved brug af test- og diagnoseudstyr, 

  

  Eleven kan diagnosticere og udskifte styrebokse og reparere det tilhørende led-
ningsnet. 

  

  Eleven kan foretage diagnosticering og udmåling af alle komponenter med brug 
af diagnosetester eller scoop 

  

  Eleven kan foretage udskiftning af sensorer og aktuatorer samt gennemføre ef-
terfølgende kodning 

  

  Eleven har viden om, hvordan sikkerhedssystemer kommunikerer indbyrdes via 
CAN bus ved udveksling af informationer 

  

  Eleven har kendskab til elektriske bremsers funktion   

  Eleven kan kontrollere og reparere elektrisk aktiverede parkerings-bremsesyste-
mer 

  

  Elever har viden om bremsers sikkerhedssystemer fx momentregulering og Hill 
Hold. 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdet med bremsesystemer 

  

 Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg (08873)     5,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan gennemføre udmåling og reparation af bilens starter- og ladesystem 

og foretage de nødvendige udskiftninger på forskellige typer af startere og ge-
neratorer samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 

  



 

 

  Eleven kan foretage udmåling af generatorens maksimale ladestrøm og regule-
ringsspænding samt måle afladning på køretøjets el-system 

  

  Eleven kan udføre fejlfinding på komponentniveau ud fra sin viden om lade- og 
startersystemets opbygning og virkemåde 

  

  Eleven kan foretage lokalisering af fejl ud fra udmålte data   

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver med starter- og ladeanlæg 

  

  
Reparation af airbaganlæg (08871)    . 2,5 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et air-

bagsystem ud fra fabrikantens forskrifter og gældende regler for håndtering af 
pyrotekniske komponenter 

  

  Eleven kan reparere og udskifte defekte og udløste airbags, selestrammere, led-
ningsnet og styreboks 

  

  Eleven kan i sit daglige arbejde anvende sin viden om anvendelse af airbagsy-
stemers selvdiagnose og kodning af ny styreboks 

  

  Eleven kan udføre reparationer af det tilhørende ledningsnet   

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver med airbaganlæg 

  

  
I alt      25,0 dage 
  
Indhold af 5. Hovedforløb/ 3.Hovedforløb EUX 
  
Kontrol, og reparation af motorer 2 (08866)     7,5 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og dieselmotorer udføre kompressions-

test, balance og cylinderlækagemåling og vurdere resultatet med henblik på om-
fanget af en eventuel efterfølgende motorreparation 

  



 

 

  Eleven kan gennemføre fejlfinding, udskiftning og reparation af motorkompo-
nenter, herunder cylindre, stempler, krumtap, knastaksel, lejer og ventiler ud fra 
fabrikantens forskrifter. 

  

  Eleven kan udføre tæthedskontrol af forbrændingskammer herunder lokalisere 
utætheder og udmåle komponenter 

  

  Eleven kan tilrettelægge og gennemføre udskiftning af tandrem, kæde og takt-
hjul ud fra sin viden om de fire takter og fabrikantens forskrifter 

  

  Eleven kan udvælge korrekt størrelser af komponenter   

  Eleven kan foretage justering af ventiler, indsprøjtnings- og tændingstidspunkt   

  Eleven er bevidst om vigtigheden af systematisk orden og renlighed og kan fo-
retage håndværksmæssig korrekt betjening af såvel håndværktøj som special- og 
måleværk-tøj samt udføre troværdige målinger 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver på motorer 

  

  
Det Internationale arbejdsmarked (08862)     2,5 dage Rutineret Niveau 
  Eleven kan forstå internationale aktørers krav og måde at agere på et internatio-

nalt arbejdsmarked 
  

  Eleven kan forstå faget, værktøjer, materialers anvendelse og arbejdsprocesser i 
andre lande 

  

  Eleven kan anvende internationale kompetencer (sproglige, kulturelle og per-
sonlige) til at forstå og varetage arbejdsopgaver på et internationaliseret ar-
bejdsmarked 

  

  
Reparation af komfortelementer (08869)     5,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og reparationsforløb på 

sædevarmeanlæg og elektriske installationer i døre fx rudereguleringer, spejle 
og centrallåsesystemer ved anvendelse af det korrekte værktøj 

  



 

 

  Eleven kan identificere fejlbehæftede jævnstrømsmotorer, kontakter og stikfor-
bindelser samt foretage håndværksmæssigt korrekt udskiftning af disse kompo-
nenter. 

  

  Eleven kan foretage udmåling af dynamisk spændingsfald på ledningsforbindel-
ser. 

  

  Eleven kan foretage kodning af håndsendere ud fra sin viden om styring af el-
motorer. 

  

  Eleven kan selvstændigt anvende producentens manualer og ledningsdiagram-
mer 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver med komfortelemente 

  

  
Kontrol og reparation af benzin- og tændingsanlæg (08867)     10,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan ud fra sin viden om benzin- og tændingsanlæg tilrettelægge og gen-

nemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et benzinindsprøjtnings- og tændings-
anlæg ud fra fabrikantens forskrifter herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra 
motorstyreboks 

  

  Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i benzinind-
sprøjtnings- og tændingsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende led-
ningsnet under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse målevær-
dier fra motorstyreboks 

  

  Eleven kan foretage kontrol og justering af tændingstidspunkt samt fortolke 
emissionsværdier fra en gastester og vurdere resultatet i forhold til lovkrav 

  

  Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktu-
atorer og kan fortolke ledningsdiagrammet og efterfølgende overføre den viden 
til det fysiske system. 

  

  Eleven kan håndtere benzin set ud fra personlig sikkerhed og miljøhensyn og 
har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med arbejds-
opgaver på benzin- og tændingsanlæg. 

  

  



 

 

I alt      25,0 dage 
  
Indhold af 6. Hovedforløb/ 3.Hovedforløb EUX 
  
Teknologisk udvikling og innovation (08861)     2,5 dage Rutineret Niveau 
  Eleven har viden om sammenhængen mellem teknologisk udvikling og udvik-

lingen i samfundet, herunder hvordan markedet og allerede etablerede teknolo-
giske systemer samt politiske forhold indvirker på den teknologiske udvikling 
inden for personvognsområdet 

  

  Eleven har viden om forskellige alternative energibæreres betydning for udvik-
lingen af køretøjer fx energibærerne brint, metanol, bioetanol, biodiesel, biogas 
og el 

  

  Eleven har viden om den teknologiske udvikling på elbilområdet herunder den 
teknologiske infrastruktur, der er forudsætningen for elbil-markedet. 

  

  Eleven har viden om udviklingen inden for brændselsceller og batteri-teknologi 
i relation til elbiler. 

  

  Eleven har viden om forskellige tekniske løsninger på hybridbilområdet.   

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
indførelse af ændret eller ny teknologi 

  

  
Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg (12086)     10,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan ud fra sin viden om dieselind-sprøjtningsanlæg tilrettelægge og gen-

nemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et mekanisk og elektronisk dieselind-
sprøjtningsanlæg under anvendelse af fabrikantens forskrifter herunder udlæse 
og omsætte fejlkoder fra motorstyreboks. 

  

  Eleven kan udmåle og vurdere systemets korrekte tryk i brændstofforsyningen 
og dysernes lækolie. 

  

  Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktu-
atorer og kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og efterfølgende over-
føre den viden til det fysiske system. 

  



 

 

  Eleven kan ud fra sin viden, vurdere realtime-data i forbindelse med avanceret 
diagnosticering på moderne dieselmotorer og kan på den baggrund begrunde det 
valgte indgreb ved udbedring 

  

  Eleven kan foretage kontrol og udskiftning af alle komponenter i dieselind-
sprøjtningsanlægget samt foretage reparation af det tilhørende ledningsnet under 
anvendelse af fabrikantens forskrifter. 

  

  Eleven kan udmåle forvarmesystemets komponenter samt reparere og/eller ud-
skifte defekte dele i det pågældende system. 

  

  Eleven kan foretage kontrol og justering af indsprøjtningstidspunkt samt for-
tolke emissionsværdier fra en røg-gastester og vurdere resultatet i forhold til 
lovkrav. 

  

 Eleven har viden om emissionssystemer i dieselmotorer, herunder EGR, oxidati-
onskatalysatorer, Selective Reduction Catalyst, diesel partikelfiltre og kan som 
følge heraf foretage avanceret diagnosticering på disse og kan vurdere den mil-
jømæssige og den teknologiske konsekvens i tilfælde af fejlfunktioner. 

 

 Eleven kan håndtere dieselolie korrekt, set ud fra personligt sikkerhed og miljø-
hensyn og har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejdsopgaver på dieselindsprøjtningsanlæg 

 

  
Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg (08878)     5,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motor-

styringsanlæg og foretage udskiftning af alle komponenter på benzin- og diesel-
motorer samt reparere tilhørende ledningsnet. 

  

  Eleven kan udføre arbejdsopgaver ud fra sin viden om kontrol af motorens me-
kaniske funktion samt viden om komponenternes funktion i systemet. 

  

  Eleven kan foretage udlæsning af fejllager og fortolke værdier fra motorstyre-
boks herunder søge informationer om de nødvendige værdier. 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver ved motorstyringsanlæg 

  



 

 

  Eleven kan fortage kodning og tilpasning af alle relevante komponenter i syste-
met. 

  

  
  
 
 
Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer (08872)     7,5 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan anvende passende måle- og diagnoseudstyr til udmåling og fejlfin-

ding på bilens elektroniske og elektriske systemer herunder digitale måleinstru-
menter fx oscilloskop. 

  

  Eleven har viden om både analog- og digitalteknik samt de hyppigst forekomne 
analoge og digitale komponenter, der findes i elektroniske systemer på biler. 

  

  Eleven har viden om måleteknik herunder de belastningsforhold og belastnings-
problemstillinger, der opstår som en følge af måling på både analoge og digitale 
kredsløb. 

  

  Eleven har viden om de risici, der er forbundet med at måle på store strømme og 
høje DC-spændinger i fx el-biler 

  

  Eleven kan udmåle og fejlfinde på givere og aktuatorer fx. på hall, induktiv, 
piezo, magnetventiler og servomotorer 

  

  Eleven har viden om CAN bus og kan udmåle og fejlfinde på CAN bus-syste-
mer 

  

  Eleven har viden om kommunikationsprotokoller og fiberoptik samt trådløs tek-
nologi. 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver på elektroniske  

  

  
I alt      25,0 dage 
  
  
 



 

 

 
 
 
Indhold af 7. Hovedforløb/ 4.Hovedforløb EUX 
  
Kontrol og reparation af transmissionssystemer (08864)     10,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på en 

gearkasse herunder udskifte fx lejer, gearhjul og synkromesher i gearkassen 
samt vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 

  

  Eleven har viden om fuld- og semiautomatgear, CVT gear, DSG gear og manu-
elle gearkassers funktion. 

  

  Eleven har viden om, hvordan motor- og automatgearkassers styring kommuni-
kerer indbyrdes via CAN bus ved udveksling af informationer for optimering af 
gearskift. 

  

  Eleven kan udføre service vedrørende oliekontrol og olieskift på forskellige ty-
per af automatiske gearkasser 

  

  Eleven kan gennemføre en funktionskontrol på en automatgearkasse   

  Eleven kan tilrettelægge et fejlfindingsforløb på et elektronisk styret automat-
gear samt foretage udskiftning af udvendige sensorer og aktuatorer samt udføre 
reparationer på det tilhørende ledningsnet. 

  

  Eleven kan på baggrund af viden om forskellige differentialers funktion gen-
nem-føre et rationelt fejlfindings- og reparationsforløb på differentialer samt 
vejlede kunden ud fra en tekniske og økonomiske vurdering 

  

  Eleven kan foretage udlæsning af fejlkoder, sletning af fejlkoder og konfigure-
ring med diagnosetester 

  

  Eleven har viden om arbejdsmiljø og sikkerhed ved arbejdet med transmissions-
systemer. 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver på transmissionssystemer 

  



 

 

  
 Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring (08865)     5,0 dage Avanceret Niveau 
 
  Eleven kan, på baggrund af viden elektrohydraulisk servostyring (EHPS) og 

elektromekanisk servostyring (EPS), tilrettelægge og gennemføre et rationelt 
fejlfindingsforløb på servostyringsanlæg 

  

  Eleven kan kontrollere, udskifte og tilpasse komponenter i elektrohydraulisk 
(EHPS) og/eller elektromekanisk servostyring (EPS)fx hydraulikpumpe, ratdrej-
ningssensor, el-servomotor, momentsensor og styreboks 

  

  Eleven kan centrere tandstang og styrehus samt udskifte og reparere tilhørende 
ledningsnet under overholdelse af fabrikantens forskrifter og gældende miljø-
krav 

  

  Eleven kan udlæse og slette fejldata samt fortolke værdier fra servostyreboks ef-
ter fabrikantens forskrifter 

  

  Eleven kan på baggrund af viden om styretøjsvinklers betydning for bilens køre-
egenskaber gennemføre en 4-hjulsudmåling og justering af bilens hjulvinkler 
herunder løbsvinklen i forhold til rattets ligeud stilling 

  

  Eleven kan udføre indstilling af 4-hjulsstyring samt initialisering af ratvinkel-
sensoren, hvor det er påkrævet. 

  

  Eleven kan under anvendelse af et 4-hjulsudmålingsapparat tilrettelægge og 
gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på styretøj og undervogn. 

  

  Eleven kan lokalisere defekte styretøjs- og undervognskomponenter ud fra ud-
målingsrapporten og fabrikantens forskrifter samt vejlede kunden ud fra en lov-
mæssig, teknisk og økonomisk vurdering. 

  

  Eleven har viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i forbindelse med 
arbejdsopgaver på styretøj og undervogn 

  

  
Sikkerhed på eldrevne og hybride køretøjer (08884) ..................................... 5,0 dage Avanceret Niveau 
 



 

 

  Eleven kan sikkerhedsmæssig korrekt udføre arbejdsopgaver på eller i nærhe-
den af spændingsløse/spændingsførende elektriske systemer på eldrevne/hy-
bride køretøjer 

  

  Eleven kan anvende, kontrollere og vedligeholde sikkerhedsværktøjer samt 
personlige værnemidler korrekt (under gældende standarter EN60900) ved ar-
bejde på eldrevne/hybride køretøjer 

  

  Eleven opnår et grundlæggende kendskab til relevant førstehjælp i relation til 
forekommende skader under arbejde på eldrevne/ hybride køretøjer. 

  

  Eleven opnår indsigt i generel opbygning, serviceeftersynsarbejde og fejlfin-
ding på eldrevne/ hybride køretøjer. 

  

  Eleven opnår indsigt i batteri og opladningsteknologier, eksempelvis regenere-
ring, plug-in samt i forskellige batteriovervågningssystemer 

  

  Eleven opnår indsigt i forskellige elmotorkonstruktioner fx sammenkobling af 
hybridenheder og elmotor-styringssystemer f.eks. inverter/konverter systemer. 

  

  Eleven opnår indsigt i brugen af diagnoseværktøj i forhold til fejlfinding og re-
paration på eldrevne/hybride køretøjer 
 
Vurdering af en brugt bil (08885)  
Avanceret Niveau…………………………………………………..2,5 Dag 
 
Eleven kan gennemgå samtlige systemer på en bil i forbindelse med en vurde-
ring af køretøjets tilstand i salgsøjemed. 
Eleven kan beregne omkostningerne ved en eventuel renovering. 
Eleven kan anvende sin viden om regler og forskrifter i forbindelse med køre-
tøjers godkendelse til kørsel på danske nummerplader. 
Eleven kan foretage en vurdering af samtlige sliddele på køretøjet med henblik 
på en skriftlig rapport om drift sikkerhed og sikkerhed i forhold til lovkrav. 
Eleven kan foretage udfærdigelse af et overslag over omkostningerne ved en 
eventuel renovering. 
 
Kontrol, fejlfinding og rep. af tegngivningssystem (08883) 
Avanceret Niveau…………………………………………………... 2,5 dag 

  



 

 

 
Eleven kan gennemføre kontrol og reparation af tegngivningssystemer ud fra 
sin viden om lovens krav til tegngivningssystemer samt viden om tegngiv-
ningssystemets opbygning og funktion. 
Eleven kan foretage udmåling af spændingstab samt anvende strømdiagrammer 
og værkstedshåndbøger 
Eleven kan planlægge et rationelt arbejdsforløb 
Eleven kan vejlede kunden ud fra en teknisk og økonomisk vurdering 

  
I alt      25,0 dage 
 

 
  



 

 

Følgende køres som højniveau fag på talentsporet, for både unge under og voksne over 25 år,  
og er på forhånd defineret af det faglige udvalg.  
De obligatoriske uddannelsesspecifikke fag & valgfri uddannelsesspecifikke fag, er fordelt således.  
 

1. HF – 92-2 
• Fag nr. 12082 Kontrol & rep af PV bremser og bremsesystemer, niveau Avanceret  
• Fag nr. 8857 Eftersyn og kontrol af lys, tegngivningsapparater, visker-/vaskeranlæg og akkumulator, niveau Avanceret  
2. HF – 92-2 
• Fag nr. 8852 Reparation af kobling, niveau Avanceret  
• Fag nr. 8853 Kontrol og reparation af styretøj og undervogn, niveau Avanceret  
3. HF – 92-2 
• Fag nr. 12054 Autofysiske begreber, niveau Avanceret 
• Fag nr. 8858 Fejlfinding på elektriske systemer på personvogn, niveau Avanceret  
• Fag nr. 8854 Kontrol og reparation af motorer 1, niveau Avanceret 
• Fag nr. 12052 Iværksætteri PV & LV, niveau Avanceret 
4. HF – 92-2 
• Fag nr. 8881 Fejlfinding og reparation af lygter, niveau Ekspert   
• Fag nr. 8870 Fejlfinding og reparation på aircondition og klimaanlæg, niveau Ekspert  
• Fag nr. 8882 Kontrol, fejlfinding og reparation af visker-/vaskersystemer 
• Fag nr. 8871 Reparation af airbaganlæg, niveau Ekspert  
• Fag nr. 8873 Fejlfinding og reparation af starter- og ladeanlæg, niveau Ekspert 
• Fag nr. 8863 Kontrol og reparation af personbilers ABS- og ESP-systemer, niveau Ekspert   
5. HF – 92-2 
• Fag nr. 8866 Kontrol og reparation af motorer 2, niveau Ekspert   
• Fag nr. 8862 Det internationale arbejdsmarked, niveau Avanceret   
• Fag nr. 8869 Reparation af komfort-elementer, niveau Ekspert  
• Fag nr. 8867 Kontrol og reparation af benzin indsprøjtnings- og tændingsanlæg, niveau Ekspert   
6. HF – 92-2 
• Fag nr. 8872 Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer på personvogne, niveau Ekspert  
• Fag nr. 8861 Teknologisk udvikling og innovation, niveau Avanceret  
• Fag nr. 12086 Kontrol og reparation af diesel indsprøjtningsanlæg, niveau Ekspert  
7. HF – 92-2 
• Fag nr. 8864 Kontrol og reparation af transmissionssystemer, niveau Ekspert  



 

 

• Fag nr. 8865 Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring, niveau Ekspert  

 
Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Det standardiserede hovedforløb for voksne er 3,5 uge 
kortere for trin 1 (1. – 3. HF). Der er sket afkortning ved at udelade fagene Iværksætteri (12052), Faglig kommunikation 1(8846), Kundeservice (8848) 
samt automiljø (8847). Faget autofysiske begreber (12054) af afkortet med 50%.  
 
Rutineret niveau (R): Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og om-
givelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede 
problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 
 
Avanceret niveau (A): Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-
rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at 
tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt 
på kvalitetssans og kreativitet. 
 
Ekspertniveau (E): Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af opståede problemer. Der lægges vægt på evnen 
til at kunne bruge allerede opnåede kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i arbejdspladsens innovative processer. 
På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere arbejdsprocesserne således, 
at kvaliteten i processen og resultatet sikres. 
  
 
  



 

 

Læringsmiljø 

Der arbejdes med opgaver i værkstedet, som hænger nøje sammen med den fagteoretiske gennemgang. I et skoleforløb er fordelingen mel-
lem teoriundervisning og praktisk værkstedsarbejde ca. 50/50. På forløbet vil eleverne opleve individuel vekselvirkning mellem teori og 
værkstedsarbejde. 
 
 

 

Undervisningsmaterialer 

 
PC, internetforbindelse, Fronter, Skolebiler, Skolemotorer i stand, specialværktøj og alm. håndværktøj. 
 

 

 

Bedømmelser 

Evaluering 
Faglige kompetencer: 
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselemen-
ter. Til bedømmelsen kan du opleve at skulle udføre en teoretisk og/eller en praktisk opgave. 
 
I evalueringen vil der indgå: 
De faglige emner i læringselementet, hvordan du anvender udstyr/værktøj, finder data og anvender disse. 
Hvordan du gennemfører opgaverne i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og udstyret. 
En evt. dokumentationsopgave. 
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Personlige kompetencer: 
Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer, og der vil blive 
evalueret i forhold til kompetencer, der er væsentlige for at kunne fungere på en arbejdsplads. I evalueringen vil indgå: 
Dine evner og lyst til at tage ansvar og vise initiativ til at formulere og løse faglige opgaver og problemer. 
Dine evner til at overholde aftaler og tid. 
 
Dokumentation 



 

 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer, fx temaopgaver, eller anden faglig dokumentation. I dokumentati-
onen kan indgå et fagligt produkt. 
 
Systematisk feedback 
Alle eleverne får en midtvejssamtale samt en afsluttende samtale på hvert forløb 
Evaluering og feedback / Summativ  
Der er en plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret og hvad de evalueres i forhold til. 
Evaluering og feedback / Formativ  
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven, processen og elevernes selvregulering ift. egne 
læreprocesser. 
 
 

 
 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 
 
Lærer med kompetencer til at undervise på Personvognsmekaniker - Hovedforløb 
 

 
 
Udstyrstype: 
 
 
PC, værktøj, Biler, Motorer i stand 
 

 
 
Lokaletype: 
 
Teorilokaler og autoværksted 
 

 
 
Deltagere min. / max.: 



 

 

 
Maks. ét hold pr. lærer 
 

 
 
Budget: 
 
 
 

 

  



 

 

EUX 

Du kan få fag på gymnasieniveau og en erhvervsuddannelse på én gang. 
Hvis du har evnerne, energien og modet, og er du klar til at gøre en ekstra indsats med lektier og hjemmeopgaver, så har HANSENBERG nu EUX-linjen på uddannelsen 
til dyrepasser, personvognsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed og VVS. På 4 år og 1 måned kan du tage både fag på gymnasieniveau og uddannelsen til 
dyrepasser, personvognsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed, VVS og frisør - det giver dig helt nye muligheder. I skoleperioderne får du fagenes teoretiske 
del og fag på gymnasieniveau – i praktikken lærer du håndværket. 
 
EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. 
Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen. Et 
EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse med din erhvervsuddannelse. 
Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. 

Oversigt over EUX - undervisningsbeskrivelse til studierettede fag  

Fra uddannelsesordningen www.eud-adm.dk 
 

 
 
 
  



 

 

EUX - undervisningsbeskrivelse til studierettede fag / Grundforløb 2 

Matematik C 

 
Termin Juni 2016 

Institution Hansenberg 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Thomas Voergaard, Louise Baldus Iversen 

Hold 16r180au/16r180da 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Tal og symbolbehandling 

Titel 2 Geometri 

Titel 3 Funktioner 

Titel 4 Trigonometri 

 
  



 

 

Titel 1 
 

Tal og symbolbehandling 

Indhold Praxis E-bog, Matematik EUD/EUX D-C. Preben Madsen, Carsten Vium Jørgensen, Jan Boddum Larsen, Gert Friis Niel-
sen og Bente Pihl. 
 
Kapitel 1: Tal og symboler 
Kapitel 2: Ligninger og uligheder 
 
Brøkregneregler 
Parenteser 
Potenser og rødder 
Ligningsløsning: Første og andengradsligninger, to ligninger med to ubekendte. 
Uligheder 
Talsystemer: Binære tal og Hexadecimal (Kun datateknikere. 16r180da) 
 
 

Omfang 
 

31 timer 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperi-
mentelt arbejde 
 

 
  



 

 

 
Titel 2 
 

Geometri 

Indhold Praxis E-bog, Matematik EUD/EUX D-C. Preben Madsen, Carsten Vium Jørgensen, Jan Boddum Larsen, Gert Friis Niel-
sen og Bente Pihl. 
 
Kapitel 3: Geometri 
 
Beregninger på: 
Vinkler 
Cirkler 
Trekanter 
Firkanter 
3-dimensionelle figurer 
 

Omfang 
 

10 timer 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Problembaseret læring. Gruppearbejde. Fremlæggelse 
 
 

  



 

 

 
Titel 3 
 

Funktioner 

Indhold Praxis E-bog, Matematik EUD/EUX D-C. Preben Madsen, Carsten Vium Jørgensen, Jan Boddum Larsen, Gert Friis Niel-
sen og Bente Pihl. 
 
Kapitel 5: Funktioner 
 
Funktioner 
Lineære funktioner 
Andengradspolynomier: Betydning af konstanter, toppunktsformel. 
Eksponentielle udviklinger og logaritmefunktionen 
Regression 
 

Omfang 
 

26 timer 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperi-
mentelt arbejde 
 

 
 
 
 
 
 
 
Titel 4 
 

Trigonometri 

Indhold Praxis E-bog, Matematik EUD/EUX D-C. Preben Madsen, Carsten Vium Jørgensen, Jan Boddum Larsen, Gert Friis Niel-
sen og Bente Pihl. 
 
Kapitel 4: Trigonometri 
 



 

 

Enhedscirklen 
 
Cosinus, sinus og tangens i retvinklede trekanter. 
 
Arealformel, sinusrelation og cosinusrelation for vilkårlige trekanter. 
 
 

Omfang 
 

12 timer 

Særlige fokuspunkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperi-
mentelt arbejde 
 

  



 

 

 
 

Fysik C 

Se Titel: Fysik C – grundforløb 2 + Fysik B – 1. Hovedforløb forår 2017 s. 131 

 

Teknologi C – grundforløb 2 

KU 

 

  



 

 

EUX - undervisningsbeskrivelse til studierettede fag / hovedforløb 

Titel: Dansk A – 1. Hovedforløb forår 2017  

 
Termin Juni 2019 

Institution HANSENBERG  

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Dansk A 

Lærer(e) Charlotte Schubert 

Hold EUX 1. HF dyr, tømrer og auto 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Litteraturhistorisk overblik 

Titel 2 Science fiction 

Titel 3 Sproglig variation 

Titel 4 Johannes V. Jensen og teknologibegejstring 

 
 
Titel 1 
 

Litteraturhistorisk overblik 

Indhold Folkevise: 
”Ebbe Skammelsen” 
Alternativt og kreativt gruppearbejde med visen 
”Fra runer til graffiti” s.   
 
Barokken: 
Thomas Kingo: ”Ked af verden, kier af himlen” 



 

 

Læreroplæg om barokken 
”Fra runer til graffiti” s.  32-40 
 
Oplysningstiden: 
Læreroplæg om oplysningstiden 
Ludvig Holberg: ”Epistel 89” og ”Epistel om censur” 
Filmanalyse af ”En kongelig affære”, 2012 
”Fra runer til graffiti” s. 40-54 
 
Der skrives en anmeldelse af filmen (skriftlig formativ og summativ evaluering.) 

Omfang 10 timer 
Særlige fokuspunkter -anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af danskspro-

gede tekster 
-anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker og analysere og perspektivere dem med 
henblik på indhold og form 
-analysere og perspektivere elektroniske medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og recepti-
onsvilkår 
 
Eleverne bliver i stand til at analysere forskellige teksttyper, anvende forskellige danskfaglige begreber til denne analyse og 
sætte teksterne i perspektiv. 
Forløbet evalueres mundtligt  

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning/fremlæggelser/skriftligt arbejde/gruppearbejde 
 

 
  



 

 

 
Titel 2 
 

 Science fiction 

Indhold Hans Scherfig: ”År 2061”, 1961 
 
Casper Colling Nielsen: uddrag af ”Den danske borgerkrig 2018-24”, 2013 
 
”En rædsel af en fremtid”, Information, 2013 
Peter Adolpsen: ”År 9 efter loopet”, 2013 
 
Filmanalyse af ”Interstellar”, 2014 
 
”Genrefilm og filmgenrer” s. 39-59, Systime, 2015 
 
Der skrives en analyse og fortolkning af ”År 9 efter loopet” efter individuel læsning og gruppearbejde (fremlæggelse) om roma-
nen. Analysen evalueres skriftligt – både formativ og summativ. 

Omfang 16 timer 
Særlige fokuspunk-
ter 

-anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede 
tekster 
-anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker og analysere og perspektivere dem med hen-
blik på indhold og form 
-analysere og perspektivere elektroniske medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og receptions-
vilkår 
-læse hurtigt og sikkert, og vælge læsestrategi i forhold til læseformål og teksttype 
 
Eleverne bliver i stand til at analysere forskellige teksttyper, anvende forskellige danskfaglige begreber til denne analyse og 
sætte teksterne i perspektiv. 
Forløbet evalueres mundtligt 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/gruppearbejde/skriftlig arbejde/fremlæggelse 
 

 
 
 
Titel 3 Sproglig variation 
Indhold Læreroplæg om det danske talesprog 

 



 

 

Sivas ”Para Noia” (analyse af sprog i rap) 
 
Uddrag af ”Det sproglige i dansk” s. 95-127, Dansklærerforeningen 
 
”Kendte sprogbrugere: her er vores yndlings- og hadeord”, Berlingske 22. april 2015 
 
Snakspillet.dk (spille spillet samt arbejde med materiale om Interjektioner) 
 
”Rejsende i dansk”, dr.dk, 2016  
 
Der arbejdes med en gruppeopgave/fremlæggelse om det talte sprog (selvvalgt fokus og emne. Kunne fx være dialekt eller unges 
sprog). 
Der skrives en redegørelse og diskussion med udgangspunkt i artiklen ”Vores sprog er blevet grovere og fuld af bandeord”, Kri-
steligt Dagblad, 20.januar 2016 (skriftlig formativ og summativ evaluering) 

Omfang 16 timer 
Særlige fokus-
punkter 

-anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af dansksprogede 
tekster 
- anvende it til kommunikation og informationssøgning og demonstrere bevidsthed om muligheder og begrænsninger. 
-  lytte aktivt og med opmærksomhed, forståelse og gehør 
 
Eleverne bliver i stand til at analysere forskellige typer mundtlig kommunikation og anvende forskellige danskfaglige begreber til 
denne analyse. 
Forløbet evalueres mundtligt 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning/skriftlig arbejde/fremlæggelse/gruppearbejde  
 

 
  



 

 

 
Titel 4 
 

Johannes V. Jensen og teknologibegejstring 

Indhold Johannes V. Jensen:  
Uddrag af ”Den gotiske renæssance”, 1900 
”På Memphis Station”, 1906 
”De nåede færgen”, 1948 (film af Carl th. Dreyer) 
”Fra runer til graffiti” s.    (om Johannes V. Jensen) 
H.C. Andersen: ”Jernbanen”, 1842 
Emil Bønnelycke ”Gaden” og ”Jeg ønsker mig en verden” 
Futurismen manifest 

Omfang 
 

8 timer 

Særlige fokuspunkter -anvende tekstanalytiske begreber til at give en nuanceret analyse, fortolkning, perspektivering og vurdering af danskspro-
gede tekster 
-anlægge et historisk og teknologisk perspektiv på forskellige teksttyper og værker og analysere og perspektivere dem med 
henblik på indhold og form 
-analysere og perspektivere elektroniske medier og medieprodukter og sætte dem i relation til deres produktions- og recepti-
onsvilkår 
 
Eleverne bliver i stand til at analysere forskellige teksttyper, anvende forskellige danskfaglige begreber til denne analyse og 
sætte teksterne i perspektiv. 
Forløbet evalueres mundtligt 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning/fremlæggelse/gruppearbejde 

 
 
 
 
  



 

 

Titel: Matematik B – 1. Hovedforløb forår 2017 

Termin Juni 2017 

Institution HANSENBERG 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik B – HTX bekendtgørelse 

Lærer(e) Filip Warning, Arnold Christensen 

Hold 16dy1hfgym og 16to1hfgym (Hovedforløb 1) og Hovedforløb 2 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Repetition af Algebra, geometri/trigonometri/rumlige   figurer 

Titel 2 Analytisk plangeometri 

Titel 3 Funktioner 2 - Sammensatte-, eksp.- og log- funktioner 

Titel 4 Matematik projekt 

Titel 5 Repetition 

Titel 6 Vektorregning i planen 

Titel 7 Mere funktioner 

Titel 8 Differentialregning 

Titel 9 Integralregning 

Titel 10 Eksamensprojekt 



 

 

 
De faglige mål indgår  i alle undervisningstimer og udspringer fra den matematiske kompetenceblomst. For at lære de faglige mål, benyttes kernestoffet, som er 
opdelt i emner: 

 

Faglige mål 
 

Eleverne skal: 

§ opnå kendskab til matematisk tankegang og ræsonnement, kunne foretage simple matematiske  ræson- nementer og udføre enkle beviser 

§ kunne veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 

§ kunne formulere og løse matematiske problemer af såvel teoretisk som anvendelsesmæssig karakter 

§ kunne analysere konkrete, praktiske problemstillinger primært inden for teknologi og naturvidenskab, opstille en enkel matematisk model for problemet, løse 
problemet samt dokumentere og fortolke løsningen praktisk, herunder gøre rede for modellens eventuelle begrænsninger og dens validitet 

§ kunne anvende relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøjer og matematikprogrammer, til visualiseringer og undersøgelser, der understøtter 
begrebsudviklingen, samt til dokumentation. Endvidere kunne benytte it til beregninger og undersøgelser af udtryk- 

§ kunne formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne eller talte sprog. 
 

Skriftligt arbejde 

§ Formålet med det skriftlige arbejde er at: 

§ bearbejde matematiske problemstillinger og hermed at bidrage til elevens fordybelse i stoffet 

§ opøve skriftlig formidling, herunder korrekt matematisk sprog- og symbolbrug 

§ give eleven mulighed for at dokumentere sine matematiske kompetencer 

§ give grundlag for lærerens evaluering af elevens standpunkt og elevens vurdering af eget standpunkt 

§ opøve systematik og give mulighed for overblik. 
 
 



 

 

Løbende evaluering 
Evalueringen baseres på: 

§ skriftlige prøver og test (i forbindelse med hvert emne) 

§ skriftlige opgaver (i forbindelse med hvert emne) 

§ projektrapporter 

§ mundtlig fremlæggelse i timerne 

§ aktiv deltagelse i undervisningen 



 

 

 
Prøveform 

Der afholdes en projektprøve med rapport og mundtlig eksamination, som har udgangspunkt i et eksa- mensprojekt. Der afsættes 12 timers uddannelsestid til 
projektet. Projektrapporten indgår i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter. Projektet udarbejdes inden for rammerne af et centralt ud- meldt tema. 

For den mundtlige del af prøven er eksaminationstiden ca. 30 minutter. Der gives ca. 30 minutters for- beredelsestid. 

Eksaminanden får en ukendt opgave ved lodtrækning. Denne opgave tager udgangspunkt i ét af projekterne fra undervisningen. 

Prøven består dels af en besvarelse af den udtrukne opgave, dels af eksaminandens redegørelse for projektet, der suppleres med uddybende spørgsmål. Denne del 
af prøven må højst omfatte halvdelen af eksaminationstiden. 

Bedømmelseskriterier for eksamensprojekt og mundtlig eksamen. 
Ved bedømmelsen lægges der vægt på, i hvor høj grad eksaminanden har opnået de faglige mål. I rap- porten lægges især vægt på eksaminandens evne til at: 

§ anvende matematiske teorier og metoder til løsning af problemer med udgangspunkt i teoretiske og praktiske forhold 

§ opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater 

§ fremstille og strukturere overskuelig dokumentation 

§ anvende relevante hjælpemidler beregninger og dokumentation 

§ veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 

§ formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne sprog. Ved den mundtlige præsentation lægges især vægt 

på eksaminandens evne til at: 

§ demonstrere overblik 

§ redegøre for matematisk tankegang og foretage simple ræsonnementer 

§ veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer 

§ formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige talte sprog 

§ demonstrere ejerskab til projektrapporten. 
Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af projektet og den mundtlige præstation, herunder besvarelsen af den udtrukne opgave. 



 

 

 
 

Titel 1 Repetition af Algebra, geometri/trigonometri/rumlige figurer/Funktioner1 

Indhold https://matematikb.praxis.dk/ 
- Tal og symboler 
- Ligninger og uligheder 
- Geometri 
- Trigonometri 
- Funktioner 1 (indledende) 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste  
arbejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

 
Titel 2 Analytisk plangeometri 

Indhold https://matematikb.praxis.dk/ - teknisk matematik B-niveau Praxis online 
- Afstandsformlen 
- Linjestykkes midtpunkt 
- Areal 
- Vinkel mellem to linjer 
- Linjers egenskaber (herunder parallelle og vinkelrette) 
- Afstand fra punkt til linje 
- Cirklen 

 
(suppleret med ”teknisk matematik”, Preben Madsen, 3. udg.) 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

 
Titel 3 Funktioner 2 

Indhold https://matematikb.praxis.dk/ - teknisk matematik B-niveau Praxis online 
- Regneforskrifter og definitionsmængde 
- Monotoniforhold, maks. og min. 
- Potensfunktioner 
- Andengradsuligheder 
- Stykvise sammensatte og omvendte funktioner 
- Andre polynomier 
- Grafisk ligningsløsning 

 
(suppleret med ”matematik for adgangskursus 2”, Niels Victor-Jensen, 2. udg. 1996.) 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

 
Titel 4 Matematik projekt 

Indhold https://matematikb.praxis.dk/ - teknisk matematik B-niveau Praxis online 
§ Tømrerne: Taggavl (trigonometri) 
§ Dyrepasserne: Enzymkinetik (funktioner 2) 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- punkter Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- bejds-
former 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse 
af fagprogrammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

Titel 5 Repetition 

Indhold Algebra, Ligninger, trigonometri, Geogebra 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

Titel 6 Vektorregning i planen 

Indhold Preben Madsen Teknisk Matematik kapitel 9 
 
geometrisk og analytisk vektorregning i planen, herunder bestemmelse af pro- jektio-
ner, afstande og vinkler 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

Titel 7 Mere funktioner (opsummering) 

Indhold Preben Madsen teknisk matematik uddrag fra kapitel 10,11,12 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

Titel 8 Differentialregning 

Indhold Preben Madsen teknisk matematik kapitel 13 
 
 
begreberne kontinuitet og differentiabilitet samt definition og fortolkning af dif- feren-
tialkvotient; differentialkvotientens sammenhæng med monotoniforhold, ekstrema og 
optimering 

 
bestemmelse af den afledede funktion for (for eleverne) kendte funktionstyper samt 
regneregler for differentiation af sum, differens og funktion multipliceret med kon-
stant 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

 

Titel 9 Integralregning 

Indhold  
Preben Madsen teknisk matematik kapitel 14 

 
 
bestemmelse af stamfunktion (for eleverne) kendte funktionstyper og anven- delse af 
integralregning til arealberegninger, regneregler for integration af sum og differens af to 
funktioner samt funktion multipliceret med konstant. 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Klasseundervisning/virtuelle arbejdsformer/projektarbejdsform/anvendelse af fagpro-
grammer/skriftligt arbejde/eksperimentelt arbejde 



 

     
  

Titel 10 Eksamensprojekt 

Indhold  
Projekt udmeldt fra centralt hold. 12 undervisningstimer, til vejledning, over 3 uger i april. 

Omfang Anvendt uddannelsestid 

Særlige fokus- 
punkter 

Problemopgaveregning og dokumentation 

Væsentligste ar- 
bejdsformer 

Projektarbejdsform med vejledning og skriftligt arbejde 

 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Titel: Teknologi B – 1. Hovedforløb forår 2017 

BBH 

Titel: Teknikfag B (design og produktion) – 2. Hovedforløb forår 2017 

KU 
 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Titel: Fysik C – grundforløb 2 + Fysik B – 1. Hovedforløb forår 2017 

 
Termin August 2016 - 2019 

Institution HANSENBERG 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Fysik C/B 

Lærer(e) Lars Mathiesen (GF2, Fysik C), Stig Castberg (HF1 Fysik B). 

Hold Auto 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

 Grundforløb Fysik C (Lars Mathiesen) 

Titel 1 Indhold af Fysik C på GF 2 

 Hovedforløb 1 Fysik B (Stig Castberg) 

Titel 2 Repetition 

Titel 3 Tryk og Opdrift 

Titel 4 Idealgasloven og gasser 

Titel 5 El-lære jævnstrøm 

Titel 6 Vekselstrøm 



  
 
 
 

 
 
 
 

 Hovedforløb 2 Fysik B 

  



  
 
 
 

 
 
 
 

 
Titel 1 
 

Indhold af Fysik C på GF 2 

Indhold Kræfter 
Energi 
Bølger 
 
Se vedlagte plan fra LMA. 
 
Disse kapitler er gennemgået i bogen Morten Frydenholm m. fl., Orbit C stx, Systime 2015.  
 

Antal timer 50 

Særlige fokuspunkter  
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning 
 

 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

 
Titel 2 
 

Repetition. 

Indhold Tyngdekraft og Varmelære 
Brydningsloven 
 
Per Holck m. fl. Orbit B htx kap. 1-2 + udleverede PowerPoints 
 
6 timer 
 

Særlige fokuspunkter Opgave regning. Formler og enheder. 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, opgave regning. 
 

 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Titel 3 
 

Tryk og Opdrift 

Indhold Tryk og opdrift i væsker 
Tryk i væskesøjle 
Opdrift-Gasser og balloner 
 
Laboratorie øvelse: Tryk i en væskesøjle. 
Intro til Capstone dataopsamling. 
Per Holck m. fl. Orbit B htx side 58 - 67 samt udleverede PowerPoints 
7 timer 
 

Særlige fokuspunkter Enheder for tryk. Formler og enheder generelt. Laboratoriearbejde og rapportskrivning. Opgaveregning. Elevfremlæg-
gelser. 
 

Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, rapportarbejde. Gruppearbejde 
 

 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Titel 4 
 

Idealgasloven og gasser 

Indhold Idealgas ligningen og tilstandsligninger 
- Stofmængde, Absolut temperatur. Gaskonstanten 
- Guy Lussacs lov 
- Charles Lov 
- Boyles Lov 

Gassers Arbejde 
Gassers Densitet. Daltons lov. 
 
Laboratorie øvelse: Undersøgelse af Guy Lussacs lov 
 
Per Holck m. fl. Orbit B htx side 72 – 77, 84 – 87 samt udleverede PowerPoints 
 
10 timer 
 

Særlige fokuspunkter Formler og enheder generelt. Laboratoriearbejde. Opgaveregning. Elevfremlæggelser. Miniøvelser 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde. 
 

 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

 
Titel 5 
 

El-lære jævnstrøm 

Indhold Strømstyrke, spænding og effekt 
Resistans. Koblinger og Ohm’s lov, Joules Lov 
Resistansens Temperatur Afhængighed 
Strømkilder, Batteriligningen 
 
Laboratorie øvelse: UI karakteristik af en resistor og en pære. 
 
Per Holck m. fl. Orbit B htx side 98 -  121 + 131-132 samt udleverede PowerPoints (fronter) 
 
14 timer 
 

Særlige fokuspunkter Formler og enheder generelt. Laboratoriearbejde. Opgaveregning. Elevfremlæggelser. Miniøvelser. Rapportskriv-
ning 
 

 Væsentligste arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, Elevfremlæggelse.  
 
 

 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Titel 6 
 

Vekselstrøm 

Indhold Effektiv og maksimalstrøm/spænding 
Effekt i AC kredsløb Transformation 
3-faset vekselspænding 
 
Per Holck m. fl. Orbit B htx side 156 - 166 samt udleverede PowerPoints 
(fronter) 
 
6 timer 
 

Særlige fokuspunkter Formler og enheder generelt. Laboratoriearbejde. Opgaveregning. Elev-
fremlæggelser. Miniøvelser 
 

Væsentligste arbejdsformer Klasseundervisning/Gruppearbejde, eksperimentelt arbejde 
 

 
 
  



  
 
 
 

 
 
 
 

Titel: Engelsk B – EUX 1. Hovedforløb 
 

  



  
 
 
 

 
 
 
 

 



  
 
 
 

 
 
 
 

  



  
 
 
 

 
 
 
 

Titel: Kemi C – 2. Hovedforløb forår 2018 

 
 

Titel: Valgfag – Matematik A 

 

Større skriftlig opgave  

 

Eksamensprojekt 



  
 
 
 

 
 
 
 

Højere niveauer og talentspor  
Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 35 
 

Talentakademiet 
På HANSENBERG tror vi på dig og dit potentiale, og derfor har vi designet et program til at udvikle vores talentfulde elever og deres potentiale. Vi 
tror på, at alle har et talent. Måske ved du allerede, hvad det er, eller måske skal du først nu til at finde det, men når man først har fundet det, som 
giver dig glæde og gør dig til et helt menneske, er det som om, ens verden falder i hak, og du kan fortsætte ud af det spor, som kan udvikle dig bedst 
både fagligt og menneskeligt. 
 
Elever, som vil det ekstra, kan i løbet af deres uddannelse blive udfordret fagligt på Talentakademiet. Det er stedet for ambitiøse elever på tværs af 
uddannelser og interesser – det, der giver samhørigheden, er intens interesse i at udvikle egne evner. 
 
Talent og højniveau 
På hovedforløbet har du mulighed for at vælge uddannelsesspecifikke fag på et højere niveau, end det der er fastlagt for de ordinære uddannelser. 
 
På hovedforløbet har du mulighed for at vælge uddannelsesspecifikke fag på et højere præstationsniveau end det, der er fastlagt for de ordinære ud-
dannelser. Fag med et valgfrit højere præstationsniveau kan omfatte praktisk eller teoretisk undervisning, der har til formål at give en specifik er-
hvervskompetence. 
Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være bundne eller valgfri. 
 
De bundne uddannelsesspecifikke fag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er fastlagt i forbindelse med valg af speciale i en uddan-
nelse. 
 
Valgfri uddannelsesspecifikke fag vælger du blandt de valgfri fag, der udbydes. Du skal altid have mindst to fag at vælge mellem. 
 
Talentspor 
Du har endvidere mulighed for at vælge et talentspor, hvor mindst 25 % af uddannelsens hovedforløb foregår på et højere niveau end det obligatori-
ske. Det kræver, at det faglige udvalg har valgt at udbyde uddannelsen med talentspor. Det er de faglige udvalg, der fastlægger de højere niveauer, 
der udgør et talentspor i uddannelsen. 
 
For grundfag skal fagene kunne placeres på niveauerne fra F til C. For de uddannelsesspecifikke fag skal de følge de præstationsstandarder, der gæl-
der for disse fag. 



  
 
 
 

 
 
 
 

 
Træningsbanen på HANSENBERG for hovedforløb 
 
• Træningsbanen gøres obligatorisk på hovedforløbene under navnet “Træningsbanen" 
• Teamet beskriver indholdet 
• Samlet timetal pr. uge 2 timer á 60 min. 
 

 

Påbygning  

- erhvervsrettet 
- studierettet 

De enkelte grund- og hovedforløb definerer og beskriver et relevant fagligt tilbud som giver eleven mulighed for at tilegne sig  faglige kompetencer der 
ligger ud over den obligatoriske undervisning. 
 
Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 37 
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