DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN
HANSENBERG

Uddannelse: Beslagsmedeuddannelsen

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 aftenskole 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 uddannelsessystemet 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 veluddannede 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 udbyder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG Tekniske Gymnasium, hvor eleverne kan tage HTX-uddannelsen inden for de tre udbudte studieretninger. Hertil kommer omfattende 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 erstattet 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 eleverne 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 arbejde 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 dygtige, 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 udgangspunkt 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, evalueres 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 producenter.
Ovenstående er et uddrag af skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Den fulde version kan ses her: www.hansenberg.dk

Overordnet bestemmelse om elevens arbejdstid
Elevens arbejdstid gennemføres efter gældende regler jf. § 73, stk. 2 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.
Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning. Minimumstimeantal 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. Bedømmelser, der efterfølgende danner baggrund for samtaler mellem skole og virksomhed og mellem 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 skoleskift og dokumentationsredskab ved eventuelle tvistigheder i relation til karaktergivning.
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på hovedområde eller uddannelsesniveau:

•
•
•

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 kompetencevurdering af eleven. Kompetencevurderingen foretages almindeligvis inden to uger fra påbegyndelse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede 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 arbejdserfaring, 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 uddannelse 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)
Bæredygtigt håndværk
Energi og teknik

Uddannelser (Grundforløb 2)
Mediegrafiker
Webudvikler
Data- og kommunikationsuddannelsen
Automatik- og procesuddannelsen
Elektriker
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer)
VVS-energiuddannelsen
Smed
Teknisk designer
Beslagsmed
Personvognsmekaniker
Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
Karrosseriuddannelsen
Lastvognsmekaniker
Lager- og terminaluddannelsen
Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelser (hovedforløb)
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)
Hår, krop og sundhed
Mad, oplevelser og mennesker

Uddannelser (Grundforløb 2)
Gastronom
Tjener
Frisør
Fitnessinstruktør
Tandklinikassistent

Uddannelser (hovedforløb)
Gastronom
Tjener
Frisør
Fitnessinstruktør
Tandklinikassistent
Serviceassistent

Undervisningen inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser dækker uddannelserne
på brancheskolen Organia.
Fagretning (Grundforløb 1)
Dyr, landbrug og gartneri

Uddannelser (Grundforløb 2)
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Veterinærsygeplejerske
Anlægsgartner

Uddannelser (hovedforløb)
Dyrepasser
Landbrugsuddannelsen
Veterinærsygeplejerske

Det overordnede formål for undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres uddannelse 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 omgangstone. 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 formål.
Hovedformålet er at udnytte de muligheder, som digitalisering giver, for at berige og ændre undervisningsformerne, sikre fleksibel læring, anvende mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institutionelt 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 elevernes 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 forhold 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 læreprocessen til nye undervisnings- og læringsformer.
Eleverne anvender en digital læringsplatform, som styrker elevernes indblik i deres egen progression 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 pædagogiske og didaktiske formål.
Lærerne anvender undervisningsformer, hvor digitale teknologier er en naturlig del af planlægningen 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 skriftsproglige 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 undervisningspraksis 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 pædagogiske 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 undervisningen, dvs. tydelig sammenhæng mellem mål, indsats og effekt. Teamenes aktivitetsplaner fastholder 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, læreren og senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesforløb imødekommer og understøtter 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 dokumenterer 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, eleven opnår under skole- og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grundog hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes anvendes uddannelsesbogen under eventuel
skolepraktik samt under praktik i en virksomhed eller i udlandet. Uddannelsesplanen og uddannelsesbogen 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 uddannelsen.
Hvordan gennemfører skolen kompetenceudvikling og udarbejder elevens personlige uddannelsesplan?
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. EUVreglerne ved en samtale, før de starter uddannelse. Søger de ind på Grundforløb 2 uden uddannelsesaftale, er det skolens vejledere, der foretager afklaringen. Søger de ind med uddannelsesaftale, 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 kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter, hvor undervisningen er
differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante 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 organiseret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter, hvor eleverne lærer at
anvende metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, faglig kontekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Det overordnede mål med Grundforløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og afklarede 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 påbegynde 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 omkring 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 grundforløbsprøven samt eksamen i et eller flere grundfag – overgangskravene.
Skoleundervisningen på hovedforløbet består af bundne og valgfri specialefag, grundfag, områdefag samt valgfag. Der er til praktikperioderne en række praktikmål, som ligeledes skal opnås. Fagenes 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 praktikperiode. 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 efterfølgende 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 elevens skoleperioder afholdes der trepartssamtaler, hvor eleven, virksomheden og faglæreren drøfter elevens uddannelsesforløb. Et naturligt element i en trepartssamtale er en drøftelse af de muligheder, 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 uddannelsesspecifikke 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 eksamen. Dermed opnås en generel studiekompetence, som giver adgang til videregående uddannelser. 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-41d7-8c38252c5eb8b601
Formål
Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kendskab 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 Bekendtgørelsen 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 personvognsmekaniker.
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 uddannelsesbekendtgørelsernes §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 grundforløb. 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 uddannelsesplan – 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 Praktikcentret, 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 grundforløbets 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 EMMAkriterierne.

Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse og skolepraktik med
adgangsbegrænsning
På uddannelsen til frisør, veterinærsygeplejerske, dyrepasser, fitnessinstruktør, transport og logistik, 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 uddannelsesaftaler tildelt et vist antal kvotepladser. Alle elever kan søge om optagelse som kvoteelev.
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 eleven 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 hjemmeside 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 uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Praktikcentret har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af et samlet uddannelsesforløb for eleverne. Dette gøres dels ved brug af skolens værkstedsfaciliteter, dels ved anvendelse af forskellige aftaleformer og i begrænset omfang virksomhedsforlagt 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 følgende 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 mister 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 niveau i forhold til elevernes progression jf. praktikmålene. Opgavernes kvalitet sikres gennem samarbejdet 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 Praktikcentret indgår eleven – hvis EMMA-kriterierne er opfyldt – en skoleaftale om den fortsatte uddannelse.
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 repræsentanter, skolen og Det lokale Uddannelsesudvalg.

Ny mesterlære
Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter uddannelsens grundforløb. Denne foregår i virksomheden 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 flyttes 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 virksomheden. Opgaven løses i virksomheden og indgår i en vurdering af elevens kompetencer. Herved sikres det, at eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne starte på uddannelsens hovedforløb.
Ved skoleperiodens afslutning udstedes et bevis på gennemført grundforløb eller praktisk oplæring. 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 udstedes 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 uddannelsesbekendtgørelser 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 lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse.
Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse 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 reglerne 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 uddannelse efter overgangsordninger, som skolen fastsætter.
Hvis en igangværende elev og dennes eventuelle praktikvirksomhed ønsker det, kan eleven overgå 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 respektere 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 opfylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Vurderingen foretages i et
samarbejde mellem det enkelte team, den pædagogiske uddannelsesleder og skolens vejledningscenter.
Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til påbegyndelse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning til skolen. Har eleven en uddannelsesaftale, 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-bf20ff329bde90a7
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-ogreform/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 elevens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.
Lærerkvalifikationer
Kravene til lærerkvalifikationer kan ses i kap. 3, § 11 og § 12 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956
Udstyrstyper
Undervisningen gennemføres i henhold til formelle udstyrskrav nævnt i bekendtgørelser og uddannelsesordninger, 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.

Fag:

14239 – Vurdering af benstilling, tåakser og hovformer
Elevrettet beskrivelse:
I dette fag vil du blive introduceret til hvordan du vurderer benstilling, tåakser og hovformer på heste. Du
lærer at fremvise og mønstre heste samt føl, med henblik på vurdering af benstilling, tåakser og hovformer. Du lærer at identificere relevante anatomiske strukturer, neden for has og forknæ. Både på levende
heste og ved dissektion af præparater. Du vil blive fortrolig med fagets almindelige terminologi og vil
kende betegnelserne for de forskellige afvigende benstillinger. Undervisningen vil være en variation mellem lærerstyret undervisning, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. Der vil indgå demonstration af præparater, i det omfang dette er muligt.

Varighed:

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:
Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Varighed i timer: 54 timer
• H1
• H3
Varighed i uger: 2 uger
Vurdering af benstilling, tåakser og hovformer
Begynder
Beslagsmed.
- H1-1 T, H1-1 P, H1-2 T, H1-2 P, H1-3 P
- H3-2 T
Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H1. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven kan fremvise og mønstre heste, herunder føl, med henblik på vurdering af benstillinger, tåakser og hovformer.
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Ø Mål: Eleven kan identificere relevante anatomiske strukturer neden for has og forknæ. Både på
levende hest og præparater
Ø Mål: Eleven kender betegnelser for afvigende benstillinger.
Undervisningens indhold på H1. hovedforløb):
Beslaglære: s. 122 – 145, 254 – 283
• Benstillinger
•
• Hældende hov
• Belastning og lidelser
• Lidelser
• Beskæring og Beslag
• Skæv hov + Forsat hov
• Årsager
• Lidelser
• Beskæring og Beslag
• Stejl hov
• Årsager
• Lidelser
• Beskæring og Beslag
• Forsnævret hov
• Årsager
• Lidelser
• Beskæring og Beslag
• Krum hov
Mål/delmål på H2. hovedforløb
Mål/delmål på H3. hovedforløb:
Beslaglære: s. 198 - 202
Ø Mål: Eleven forstår begrebet tåakse, og kan anvende dette i praksis, herunder ved vurdering af
statisk og dynamisk balance.
Ø Mål: Eleven har kendskab til den normale hovform, her under raceforskelle.
Undervisningens indhold på H3. hovedforløb (timer):
Beslaglære: s. 122 - 145
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a.

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Vurdering af benstilling, tåakser og hovformer: Undervisningen gennemføres som en kombination af kursus, opgaveløsning herunder cases, praktiske øvelser og selvstudie. Der lægges vægt på variation mellem teoretiske oplæg og selvstændigt arbejde, hvor eleverne individuelt og/eller i grupper fordyber sig i det
faglige. I det omfang det er muligt inddrages levende heste samt forskellige anatomiske præparater og
modeller i undervisningen med henblik på at øge elevernes faglige forståelse. Modellerne kan både bruges i plenum og anvendes af eleverne til selvstændig fordybelse.
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den teoretiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt
i arbejde med præparater og modeller. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må
i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet):
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve el. Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
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Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Indgående kendskab til hestehoven, hestehovens afvigende hovformer samt
Udstyrstype:
Anatomiske præparater, organmodeller, samt anatomiske præparater til dissektion , dissektionssæt, AVmidler, klinikbeklædning.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Kompendiemateriale
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale samt dissektionslokale i enkelte lektioner. Der vil også blive undervist i hestestalden / beslagsmedjen
02052017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

Fag:
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14184 - Håndtering af hest og ergonomi
Elevrettet beskrivelse:
I dette fag vil du blive introduceret til de forskellige hesteracer og sportsgrene inden for ridning, samt de
forskellige behov der bliver stillet. Du vil lære at omgås med heste på en sikker og forsvarlig måde. Der vil
blive gennemgået de store organsystemer, hos hest – skelet- og muskelsystem, fordøjelsesorganer, luftveje samt nerve- og blodkarsystem. Du vil lære hvordan en hest bevæger sig samt få kendskab til sygdomme i bevægeapparatet. Du vil også lære hvordan din egen krop virker og hvordan du kan arbejde korrekt, for at skåne din krop. Således at skader og slitage kan forebygges.
Du vil lære at vejlede ejere på baggrund af din viden om hestens adfærd og behov, samt henvise ejeren,
når behovet er tilstede.
Som elev vil du lære at samarbejde med ejer/brugere og dyrlæge, både i forhold til den enkelte hest, men
også i forhold til hele besætninger. Du vil kunne optimere beskæring og beslag, ud fra hvad hesten bliver
brugt til.
Du vil kunne indrette arbejdssted og vælge værktøj, udstyr og den korrekte arbejdsgang.
Varighed i timer: 27 timer fordelt på
Varighed:
- H1
- H3

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:
Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Varighed i uger: 1 uger
Håndtering af hest og ergonomi
Begynder
Beslagsmed.
- H1-1 T+P, H1-2 T+P, H1-3 P
- H3-2 T
Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H1.
Ø Mål: Eleven kan omgås heste på en sikker og forsvarlig måde ud fra sit kendskab til hestens naturlige adfærdsmønstre.
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Ø Mål: Eleven har kendskab til forskellige hesteracer.
Ø Mål: Eleven har kendskab til forskellige hestesports-grene og de specielle behov for hest og bruger.
Ø Mål: Eleven har kendskab til hestens skelet og muskelsystem, fordøjelses og luftvejsorganer
samt nerve- og blodkarsystem.
Ø Mål: Eleven har en forståelse af hvorledes hesten bevæger sig.
Ø Mål: Eleven har kendskab til problemer og sygdomme i bevægelsesapparatet hos de enkelte typer af heste eventuelt forårsaget af træning og brug.
Ø Mål: Eleven har kendskab til ”Barfodskonceptet” og de specielle krav til underlag, bevægelse, fodring og brug herunder anvendelse af forskellige ”boots”.
Ø Mål: Eleven har kendskab til kroppens bygning og funktion under arbejdet med heste.
Ø Mål: Eleven anvender sin viden om arbejdets belastninger.
Ø Mål: Eleven har kendskab til metoder for forebyggelse af skader og opretholdelse af sundhed i
udførelsen af jobbet som beslagsmed.
Ø Mål: Eleven kan forklare, hvordan psykiske faktorer påvirker kropsfunktionen, samt redegøre for
ydre faktorers indflydelse på kroppens funktion under arbejdet i beslagsmedebranchen.
Undervisningens indhold på H1. hovedforløb (
•

timer):

Mål H2
Ø Mål: Eleven kan vejlede (herunder henvise til rådgivere) hesteejere på baggrund af sin viden om
hestens adfærd og behov ud fra sit kendskab til følgende:
o
o
o
o
o

Håndtering
Adfærd
Fodring
Management
Lovgivning
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o Foldkvalitet
o Sygdomsforebyggelse
o Forskellige hestesportsgrene og de specielle behov for hest og bruger
Undervisningens indhold på H2. hovedforløb (
•

timer):

Mål H3
Ø Mål: Eleven kan, i samarbejde med ejer/bruger og dyrlæge, optimere pasning af såvel den enkelte hest, som hele besætningen.
Ø Mål: Eleven kan anvende sin viden om, sit kendskab til og sin forståelse af sporten og de specielle behov for hest og bruger, til at optimere beskæring, valg af beslag og beskæring/beslagperioder.
Ø Mål: Eleven kan begrunde valg af indretning af arbejdsstedet, valg af redskaber, udstyr og arbejdsgange samt udformningen af disse i beslagsmedebranchen

Undervisningens indhold på H3. hovedforløb (timer):
•

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Håndtering af hest og ergonomi: Undervisningen gennemføres som en kombination af kursus, opgaveløsning herunder cases, praktiske øvelser og selvstudie. Der lægges vægt på variation mellem teoretiske oplæg og selvstændigt arbejde, hvor eleverne individuelt og/eller i grupper fordyber sig i det faglige. I det
omfang det er muligt inddrages levende heste samt forskellige anatomiske præparater og modeller i undervisningen med henblik på at øge elevernes faglige forståelse. Modellerne kan både bruges i plenum og
anvendes af eleverne til selvstændig fordybelse.
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den teoretiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt
i arbejde med præparater og modeller. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må
i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
Evaluering
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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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve el. Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Indgående kendskab til hestens adfærd, anatomi og sygdomme. Samt med viden om forskellige hestesports-grene og de særlige krav det stiller til hesten. Indgående kendskab til fodring af heste, lovgivning,
sygdomsforebyggelse.
Lærere med indgående kendskab til ergonomi.
Udstyrstype:
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Anatomiske præparater, organmodeller, samt anatomiske præparater til dissektion , dissektionssæt, AVmidler, klinikbeklædning.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Kompendiemateriale
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale samt stald/beslagsmedje
03052017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

Fag:

14179 – Kommunikation, ledelse og innovation
Elevrettet beskrivelse:
Mål: Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt søgefunktioner og forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer i relation til beslagsmedebranchen.
Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende niveau
f.eks. brev og mail.
Eleven kan planlægge og tilrettelægge arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig måde, både på kort og
langt sigt
Mål: Eleven kan føre optegnelser over klienter, heste og udført arbejde og arkivere disse på en hensigtsmæssig måde både for nuværende og kommende klienter/patienter.
Eleven kan udføre systematisk arkivering med henblik på etablering af præcise og tilstrækkelige journaloptegnelser.
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Eleven kan planlægge sine arbejdsopgaver med fokus på sikkerhed for heste og mennesker, på pakning
af bil samt geografiske, logistiske, arbejdsretslige og miljømæssige hensyn.

Varighed:

Varighed i timer: 27 timer fordelt på
- H1-1 T + H1-2 T
- H2-2 T:
- H3-2 T:
Varighed i uger: 1 uger

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:
Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Kommunikation, ledelse og innovation
Begynder
Beslagsmed.
H1-1 T, H1-2 T, H2-1 T, H3-1 T
Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H1.
Ø Mål: Eleven kan betjene generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling samt søgefunktioner og forstår nytteværdien af brugen af disse værktøjer i relation til
beslagsmedebranchen.
Ø Eleven kan anvende elektronisk kommunikation og informationsindsamling på grundlæggende
niveau f.eks. brev og mail.
Ø Eleven kan planlægge og tilrettelægge arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig måde, både på
kort og langt sigt
Undervisningens indhold på H1. hovedforløb
•
Mål H2
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Ø Mål: Eleven kan føre optegnelser over klienter, heste og udført arbejde og arkivere disse på en
hensigtsmæssig måde både for nuværende og kommende klienter/patienter.
Ø Eleven kan udføre systematisk arkivering med henblik på etablering af præcise og tilstrækkelige
journaloptegnelser.
Undervisningens indhold på H2. hovedforløb
•
Mål H3
Ø Mål: Eleven kan planlægge sine arbejdsopgaver med fokus på sikkerhed for heste og mennesker, på pakning af bil samt geografiske, logistiske, arbejdsretslige og miljømæssige hensyn.
Undervisningens indhold på H3. hovedforløb
•

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Læring, kommunikation, ledelse og innovation: Undervisningen gennemføres som en kombination af kursus, opgaveløsning herunder cases, praktiske øvelser og selvstudie. Der lægges vægt på variation mellem teoretiske oplæg og selvstændigt arbejde, hvor eleverne individuelt og/eller i grupper fordyber sig i det
faglige.
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den teoretiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt
i arbejde med præparater og modeller. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må
i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
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Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Indgående kendskab til IT, inklusive tekst- og talbehandling. Kendskab til elektronisk kommunikation samt
informationsindsamling. Kendskab til systematisk arkivering og etablering af journaloptagelser.
Indgående kendskab til planlægning af arbejdsopgaver, med fokus på sikkerhed, pakning af bil. Desuden
kendskab til planlægning af arbejde med hensyn til geografi, logistik samt miljø.
Udstyrstype:
AV-midler,
Undervisningsmaterialer:
Kompendiemateriale
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale samt stald/beslagsmedje
03052017 (dke)
Sidst redigeret:
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Min og Max antal elever (valgfag)

Min:
Max:

Fag:

14240 - Beskæring af rask hest
Elevrettet beskrivelse:
Du vil få lært hvordan raske heste og føl, efter undersøgelse, beskæres. Du vil lære hvordan du kan tage
hensyn til hestens race, alder og brug. Endvidere lærer du hvordan du korrekt tager et gammelt beslag af
og bruger beslagets oplysninger ved beskæringen.
Du lærer at forstå hornets opbygning og vækst, samt bevægelse og spil i hoven og betydningen af dette.
Du vil også få lært konsekvenserne af fejlbeskæring for spillet i hoven. Håndtering af relevante værktøj,
samt vedligehold af disse, vil også blive undervist. Korrekte arbejdsstillinger samt optimering af arbejdsstillinger, ved beskæring vil du også lære.
Desuden vil du blive undervist i beslagsmedens ansvar.

Varighed:

Varighed i timer: 81 timer fordelt på
- H1
- H2
Varighed i uger: 3 uger

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:
Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Beskæring af rask hest
Begynder
Beslagsmed.
- H1-1 P, H1-2 P, H1-3 P
- H2-1 P, H2-2 P, H2-3 P
Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H1.
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Ø Mål: Eleven kan efter undersøgelse af en raske heste og føl beskære denne korrekt under hensyn
tagen til race, alder og brug.
Ø Mål: Eleven kan aftage gammelt beslag på korrekt måde.
Ø Eleven kan vurdere det slidte beslag og anvende de oplysninger der findes i dette.
Undervisningens indhold på H1. hovedforløbs. 203 – 224, 208 – 210, 203 - 204
Mål H2
Ø Mål: Eleven har forståelse for hornets opbygning og vækst.
Ø Mål: Eleven har forståelse for spillet i hoven, samt konsekvenser af forskellige beskæringsfejl.
Ø Eleven kan håndtere og vedligeholde relevant værktøj
Ø Eleven kan optimering sin arbejdsstilling i forbindelse med beskæringen.
Ø Eleven kender beslagsmedens ansvar
Undervisningens indhold på H2. hovedforløb
•
Beslaglære: s. 80 – 97, 112 – 121, 492 – 502, 475 - 477

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Beskæring af rask hest: Undervisningen gennemføres som en kombination af praktisk undervisning, opgaveløsning, samt praktiske øvelser. Der lægges vægt på det praktiske arbejde, som vil blive varieret med
teoretiske oplæg
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejde med både heste og præparater. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der
må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:

7-trinsskala, standpunktskarakter
På H2?

Bedømmelsesgrundlag:
Evaluering
Faglige kompetencer:
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Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet
under de enkelte læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Beslagsmed med indgående kendskab til beskæring af raske heste.
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben. AV-midler
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære – bog
Opgaver til udlevering
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Lokaletype:
Beslagsmedje / stald.

Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valgfag)

03052017 (dke)
Min:
Max:

14235 - Fremstilling og pålægning af regelret beslag
Elevrettet beskrivelse:
I dette fag vil du blive introduceret til hvordan du fremstiller og pålægger korrekt beslag. Du vil kunne tilpasse et maskinelt fremstillet beslag samt kunne tage mål og tildanne en parallelsko. Du vil i faget lære
kold og varm tilpasning, samt forstå og kunne redegøre for fordele og ulemper ved disse. Du vil også lære
at pålægge beslaget, således at den optimale hovfunktion bevares.
Du vil lære hvordan sømmene placeres korrekt. Samt lære at bruge din viden om sømstik og sømtryk,
både hvordan diagnose stilles men også hvordan det behandles.
Du vil også lære om beslagsmedens ansvar.

Varighed:

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:

Varighed i timer: 81 timer fordelt på
- H1
- H2
Varighed i uger: 3 uger
Fremstilling og pålægning af regelret beslag
Begynder / rutineret
Beslagsmed.
- H1-1 P, H1-2 P, H1-3 P
- H2-1 P, H2-2 P, H2-3 P
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Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H1. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven kan, efter undersøgelse af en rask hest med normale hove, tilpasse maskinfremstillet
beslag alternativt tage mål til og tildanne parallelsko.
Ø Eleven kan anvende både varm og kold tilpasning, og kan redegøre for fordele og ulemper ved
hver af de 2 metoder.
Ø Eleven kan pålægge beslagene på en sikker måde således at optimal hovfunktion bevares.
Undervisningens indhold på H1. (
timer):
• Smedning
• Parallelsko – for og bag
• Optogs typer
• Over
• Hagesko
• Slibning af sko
• Overrulningssko
• Modificering af fabrikssko
•
•

Beskæring af løse ben + heste
Påvirkning af parallelsko for og bag

Mål/delmål på H2. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven kan placere sømmene korrekt.
Ø Mål: Eleven kan anvende sin viden om sømstik og sømtryk, herunder diagnostik og behandling.

Ø

Mål: Eleven kender beslagsmedens ansvar

Undervisningens indhold på H2. (
• Smedning
• Strygesko
• Aluminiumssko
• Sko mod smedning
• Facon jernsko

timer):
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•
•

Svejsesko
Modificering af fabrikssko

•
•
•
•
•
•

Beskæring løseben + hest
Pålægning af beslag på løseben + hest
Pålægning af sko + såler
Reparation af hornspalter
Rilning af forbenet dragtbrusk
Kendskab til følbeskæring

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Fremstilling og pålægning af regelret beslag: Undervisningen gennemføres som en kombination af praktisk undervisning, opgaveløsning, samt praktiske øvelser. Der lægges vægt på det praktiske arbejde, som
vil blive varieret med teoretiske oplæg
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:

7-trinsskala, standpunktskarakter

Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
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Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Beslagsmed med indgående kendskab til fremstilling og pålægning af beslag på hest.
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale samt dissektionslokale i enkelte lektioner. Der vil også blive undervist i hestestalden / beslagsmedjen
03052017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

Fag:
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00571 - Sygdomme i hoven 1
Elevrettet beskrivelse:
Eleven kan under undersøgelse og beskæring af tilsyneladende rask hest identificere og behandle eller
rådgive
Eleven kan anvende både varm og kold tilpasning, og kan redegøre for fordele og ulemper ved hver af de
2 metoder.
Eleven kan pålægge beslagene på en sikker måde således at optimal hovfunktion bevares.
Eleven kan placere sømmene korrekt.
Eleven kan anvende sin viden om sømstik og sømtryk, herunder diagnostik og behandling.
Eleven kender beslagsmedens ansvar

Varighed:

Varighed i timer: 27

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:

Varighed i uger: 1 uge
Fremstilling og pålægning af regelret beslag
Begynder
Beslagsmed.
- H1-1 P, H1-2 P, H1-3 P
- H2-1 P, H2-2 P, H2-3 P

Elevforudsætninger:
Læringselementer:

-

H1
H2

Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H1. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven kan under undersøgelse og beskæring af tilsyneladende rask hest identificere og behandle eller rådgive
Ø Eleven kan anvende både varm og kold tilpasning, og kan redegøre for fordele og ulemper ved
hver af de 2 metoder.
Ø Eleven kan pålægge beslagene på en sikker måde således at optimal hovfunktion bevares.
Undervisningens indhold på H1.
•
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Mål/delmål på H2. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven kan placere sømmene korrekt.
Ø Mål: Eleven kan anvende sin viden om sømstik og sømtryk, herunder diagnostik og behandling.

Ø

Mål: Eleven kender beslagsmedens ansvar

Undervisningens indhold på H2.

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Fremstilling og pålægning af regelret beslag: Undervisningen gennemføres som en kombination af praktisk undervisning, opgaveløsning, samt praktiske øvelser. Der lægges vægt på det praktiske arbejde, som
vil blive varieret med teoretiske oplæg
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
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Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Beslagsmed med indgående kendskab til fremstilling og pålægning af beslag på hest.
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale samt dissektionslokale i enkelte lektioner. Der vil også blive undervist i hestestalden / beslagsmedjen
03052017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

Fag:
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14241 - Sygdomme i hoven 2
Elevrettet beskrivelse:
Eleven kan pålægge beslagene på en sikker måde således at optimal hovfunktion bevares.
Eleven kan ved tilkald til hest med akut opstået halthed lave en systematisk undersøgelse af hoven med
henblik på at identificere evt. lidelse og efterfølgende iværksætte behandling eller overdrage hesten til dyrlæge.
Eleven kender beslagsmedens ansvar
Eleven kan placere sømmene korrekt.
Eleven kan udføre optagelse af anamnese, undersøgelse for forøget pulsation, systematisk visitering af
hoven og aflæsning af denne.
Eleven kan i samarbejde med dyrlæge udføre akut behandling af laminitis og frakturer samt op følgende
behandling/beslag hos heste med kronisk laminitis.
Eleven kan foretage udskæring af hovbyld, indtrådt søm og pålægning af forbinding samt anvende pussets udseende samt skadens placering til vurdering af tilstanden, herunder vurdere behov for dyrlæge.
Eleven kan vejlede om forebyggende behandling mod stivkrampe.
Varighed i timer: 81 timer fordelt på
Varighed:
- H1
- H2
Varighed i uger: 3 uger
Uddannelsesspecifikt fag: Fremstilling og pålægning af regelret beslag
Begynder / rutineret
Niveau:
Beslagsmed.
Uddannelse:
- H2-1 P, H2-2 P, H2-3 P
Placering:
- H3-1 P, H3-2 P, H3-3 P

Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H2:
Ø Mål: Eleven kan pålægge beslagene på en sikker måde således at optimal hovfunktion bevares.
Ø Eleven kan ved tilkald til hest med akut opstået halthed lave en systematisk undersøgelse af hoven med henblik på at identificere evt. lidelse og efterfølgende iværksætte behandling eller overdrage hesten til dyrlæge.
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Ø Eleven kender beslagsmedens ansvar
Undervisningens indhold på H2.
•
Mål/delmål på H3. hovedforløb:
Ø Eleven kan placere sømmene korrekt.
Ø Eleven kan udføre optagelse af anamnese, undersøgelse for forøget pulsation, systematisk visitering af hoven og aflæsning af denne.
Ø Eleven kan i samarbejde med dyrlæge udføre akut behandling af laminitis og frakturer samt op
følgende behandling/beslag hos heste med kronisk laminitis.
Ø

Eleven kan foretage udskæring af hovbyld, indtrådt søm og pålægning af forbinding samt anvende pussets udseende samt skadens placering til vurdering af tilstanden, herunder vurdere behov for dyrlæge.

Ø Eleven kan vejlede om forebyggende behandling mod stivkrampe.
Undervisningens indhold på H3.

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Fremstilling og pålægning af regelret beslag: Undervisningen gennemføres som en kombination af praktisk undervisning, opgaveløsning, samt praktiske øvelser. Der lægges vægt på det praktiske arbejde, som
vil blive varieret med teoretiske oplæg
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
Evaluering
Faglige kompetencer:
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Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet
under de enkelte læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Beslagsmed med indgående kendskab til fremstilling og pålægning af beslag på hest.
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
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Lokaletype:
Teorilokale samt dissektionslokale i enkelte lektioner. Der vil også blive undervist i hestestalden / beslagsmedjen
03052017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

Fag:

14242 - Afvigelser i hovkapslens form
Elevrettet beskrivelse:
Eleven kan, ved undersøgelse af hesten, identificere forskellige afvigende hovformer og forskydninger i
hovkapslen (platfod, fuld-hov, skæv hov (fysiologisk vs. sygelig/patologisk), krum hov, forsnævret hov,
stejl hov, hældende hov).
Eleven kan ud fra sin viden om disses opståen udføre beskæring samt udforme og anlægge passende
beslag, samt rådgive om hestens videre brug.
Eleven kan vurdere hvornår det er indiceret at inddrage en dyrlæge i forløbet.
Eleven kan anvende syge- og special-beslag, pakning, såler, frilægning, nitning.
Eleven kender beslagsmedens ansvar
Eleven kan analysere hornvækst reaktioner på grundlag af et indgående kendskab til hovmekanismen
(spillet i hoven) og de store fysiske og miljømæssige belastninger hoven udsættes for.
Varighed i timer: 13,5 timer fordelt på
Varighed:
- H1
- H2
- H3
Varighed i uger: 0,5 uger
Uddannelsesspecifikt fag: Fremstilling og pålægning af regelret beslag
Begynder / rutineret
Niveau:
Beslagsmed.
Uddannelse:
- H1-1 T+P, H1-2 T+P, H1-3 P
Placering:
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Elevforudsætninger:
Læringselementer:

- H2-2 P, H2-3 P
- H3-1 P, H3-2 T+P, H3-3 P
Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende.

Mål/delmål på H1. hovedforløb:
Ø Eleven kan, ved undersøgelse af hesten, identificere forskellige afvigende hovformer og forskydninger i hovkapslen (platfod, fuld-hov, skæv hov (fysiologisk vs. sygelig/patologisk), krum hov, forsnævret hov, stejl hov, hældende hov).
Ø Eleven kan ud fra sin viden om disses opståen udføre beskæring samt udforme og anlægge passende beslag, samt rådgive om hestens videre brug.
Ø Eleven kan vurdere hvornår det er indiceret at inddrage en dyrlæge i forløbet.
Ø Eleven kan anvende syge- og special-beslag, pakning, såler, frilægning, nitning.

Ø

Eleven kender beslagsmedens ansvar

Undervisningens indhold på H1.
Mål/delmål på H2.:
Undervisningens indhold på H2
Mål/delmål på H3.:
Mål:
Ø Mål: Eleven kan analysere hornvækst reaktioner på grundlag af et indgående kendskab til hovmekanismen (spillet i hoven) og de store fysiske og miljømæssige belastninger hoven udsættes for.
Undervisningens indhold på H3.

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Fremstilling og pålægning af regelret beslag: Undervisningen gennemføres som en kombination af praktisk undervisning, opgaveløsning, samt praktiske øvelser. Der lægges vægt på det praktiske arbejde, som
vil blive varieret med teoretiske oplæg
Elevens arbejdstid:
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Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:

52

Beslagsmed med indgående kendskab til fremstilling og pålægning af beslag på hest.
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale samt dissektionslokale i enkelte lektioner. Der vil også blive undervist i hestestalden / beslagsmedjen
03052017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

Fag:

14212 – Sene- og ligamentskader
Elevrettet beskrivelse:
Mål: Eleven kan samarbejde med dyrlægen omkring behandling af skader i hestens sener og ligamenter
på grundlag af en forståelse for anatomi og funktion, balance og belastningsforhold, herunder stald og
foldkvalitet samt forhold under træning.
Eleven kan vurdere hovens statiske balance og knoglernes belastningsforhold og har kendskab til analyse
af røntgenbilleder

Varighed:
Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:

Varighed i timer: 81 timer fordelt på
- H2 og H3
Varighed i uger: 3 uger
Sene- og ligamentskader
Avanceret
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Uddannelse:
Placering:

Beslagsmed.

Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende. Samt bestået H1

-

H2-2 P
H3-1 P, H3-2 P, H3-3 P

Mål/delmål på H2:
Ø Mål: Eleven kan samarbejde med dyrlægen omkring behandling af skader i hestens sener og ligamenter på grundlag af en forståelse for anatomi og funktion, balance og belastningsforhold, herunder stald og foldkvalitet samt forhold under træning.
Undervisningens indhold på H2. (
Mål/delmål på H3.:
Ø Mål: Eleven

timer):

Ø Mål: Eleven kan vurdere hovens statiske balance og knoglernes belastningsforhold og har kendskab til analyse af røntgenbilleder.
Undervisningens indhold på H3.

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Sene- og ligamentskader: Undervisningen gennemføres som en kombination af teoretisk undervisning,
opgaveløsning, samt praktiske øvelser.
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den teoretiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt
i arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
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Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Både skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver og evt. praktiske prøver bedømmes med antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være mindst 50,0%, idet
alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at eleven undervejs har
taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Dyrlæge med indgående kendskab til anatomi, fysiologi samt sener og ligamenter og skader i disse, hos
hest. Der udover også kendskab til røntgen og analyse af røntgen af hesteben.
Udstyrstype:
Digital røntgen.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale samt dissektionslokale i enkelte lektioner. Røntgen lokale, samt digitalt udstyr til analyse af
røntgenbilleder. Der vil også blive undervist i hestestalden / beslagsmedjen.
03052017 (dke)
Sidst redigeret:
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Min og Max antal elever (valgfag)

Min:
Max:

Fag:

14237 - Fremstilling af sygebeslag
Elevrettet beskrivelse:
I dette fag vil du blive introduceret til hvordan du i samarbejde med ejer og dyrlæge, fremstiller og vedligeholder syge- og specialbeslag. Du lærer at bruge din viden og kendskab til at forstå de specielle behov der
er inden for forskellige sportsgrene. Du vil kunne bruge og redegøre for fordele og ulemper ved varm- og
kold tilpasning af sko. Du lærer i faget at vælge det korrekte materiale til opgaven, at placere søm og optog korrekt. I faget lærer du at tilpasse beskæring og beslag, med hensyn til vægtbæring, overrulning og
landing, på bagrung af din viden om forskellige materialers egenskaber. Du får også kendskab til beslaget
historie og udvikling gennem tiden.

Varighed:

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:

Elevforudsætninger:

Varighed i timer: 81 timer fordelt på
- H2
- H3
Varighed i uger: 3 uger
Fremstilling og pålægning af sygebeslag
Avanceret / Ekspert
Beslagsmed.
- H2-2 T H2-2 P, H2-3 P
- H3-1 P, H3-2 T, H3-2 P, H3-3 P
Bestået beslagsmed grundforløb eller tilsvarende, samt bestået H1 og
H2 på beslagsmed uddannelsen

Læringselementer:
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Mål/delmål på H3. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven kan, i samarbejde med ejer/bruger og dyrlæge, fremstille, tilpasse og vedligeholde
syge og specialbeslag.
Ø Eleven kan anvende sin viden på grundlag af sit kendskab til og forståelse af sporten og de specielle behov for hest og bruger.
Ø Eleven kan anvende både varm og kold tilpasning, og kan redegøre for fordele og ulemper ved
hver af de 2 metoder med udgangspunkt i sit kendskab til jern (materiale) og smedning og det
værktøj der hører til.
Ø Eleven kan udføre korrekt placering af, søm, optog, materialevalg (jern/stål/aluminium/plast/kunsthorn).
Ø Eleven kan tilpasse beskæring og beslag under nøje hensyntagen til vægtbæring, overrulning og
landing ud fra sin viden om forskellige materialers egenskaber til en given opgave.
Ø Eleven har kendskab til beslagets historie og udviklingen gennemtiden.
Undervisningens indhold på H3. (
timer):
• Smedning
• Svejsesko
• Ringsko
• Heartbare sko
• Modificering af fabrikssko
• Aluminiumssko
• Forfangenhedsbeslag
•

Beskæring af løse ben + hest

•
•
•
•

Pålægning af sko
Pålægning af sygebeslag
Udskæring af hornsøjler
Såler og Pakning

Læringsmiljø:
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Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Fremstilling og pålægning af sygebeslag: Undervisningen gennemføres som en kombination af praktisk
undervisning, opgaveløsning, samt praktiske øvelser. Der lægges vægt på det praktiske arbejde, som vil
blive varieret med teoretiske oplæg
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer. Til bedømmelsen skal du på hvert hovedforløb gennemføre prøver,
der enten er (afhænger af forløbet:
• Fronterprøve – på teoriforløb
• Praktisk prøve eller Mundtlig evaluering – på praktisk forløb
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Alle prøver – skriftlige midtvejsprøver, Fronterprøver, mundtlige evt. praktiske prøver – bedømmes med
antal procent rigtige i prøven. For at bestå det Bundne specialfag ”Fremstilling af Sygebeslag, skal det
gennemsnitligt procent rigtige i alle gennemførte midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver være
mindst 50,0%, idet alle midtvejsprøver, Fronterprøver og praktiske prøver vægtes ligeligt. I tilfælde af, at
eleven undervejs har taget prøver om, er det resultatet af omprøven, der regnes med i standpunktskarakteren.
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Konsekvens ved uopfyldte kriterier:
Skriftlige-, Fronter- og mundtlige prøver skal bestås med mindst 50%, for at der skal kunne beregnes en
standpunktskarakter. Ved ikke beståede prøver, skal eleven bestå omprøve, med mindst 50 %. Ved
manglende standpunktskarakter, kan eleven ikke gå op til svendeprøve.

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Beslagsmed med indgående kendskab til fremstilling og pålægning af beslag på hest, samt fremstilling og
pålægning af syge- og specialbeslag
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Beslagsmedjen samt teorilokale ved behov.
09062017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

9630 - Grundsmedning
Elevrettet beskrivelse:
I dette fag får eleven kendskab til og kompetencer i at smede i forskellige ståltyper. Eleven får også en
forståelse for hvilken indvirkning opvarmning har på stålet. Eleven kan anvende normalisering, anløbning
og hærdning af enkelte ståltyper og opnår færdigheder i essesvejsning, efter gennemførende af kursus.
Eleven lærer at planlægge, opmåle og udføre enkle fremstillingsopgaver relevante for beslagsmede. Hvilket giver eleven en forståelse for anvendelse for anvendelse, fremstilling og vedligeholdelse af det anvendte værktøj.
Eleven lærer også at sikkert og forsvarligt deltage i arbejdet på smedeværksted. Eleven kan samarbejde
og udføre dette arbejde energi- og miljøbevidst samt overholde sikkerheds- og miljøkrav ved arbejdsopgaverne, herunder ved brug af gas- og kulesser, efter gennemførelse af kurset.
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Varighed:
Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:
Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Varighed i timer: 54 timer fordelt på
- H1
Varighed i uger: 2 uger
Grundsmedning
Rutineret
Beslagsmed.
- H1
GF2 / Mesterlære

Mål/delmål på H1. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven opnår kendskab til og kompetencer i at smede i forskellige ståltyper. Der opnås forståelse for hvilken indvirkning opvarmning har på stålet. Eleven kan anvende normalisering, anløbning og hærdning af enkelte ståltyper og opnår færdigheder i essesvejsning.
Ø Eleven kan planlægge, opmåle og udføre enkle fremstillingsopgaver relevante for beslagsmede.
Eleven opnår herved forståelse for anvendelse for anvendelse, fremstilling og vedligeholdelse af
det anvendte værktøj.
Ø Eleven kan sikkert og forsvarligt deltage i arbejdet på smedeværksted. Eleven kan samarbejde og
udføre dette arbejde energi- og miljøbevidst samt overholde sikkerheds- og miljøkrav ved arbejdsopgaverne, herunder ved brug af gas- og kulesser.
Undervisningens indhold på H1. (
•

timer):

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
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Grundsmedning: Undervisningen gennemføres som en kombination af praktisk undervisning, opgaveløsning, samt praktiske øvelser. Der lægges vægt på det praktiske arbejde, som vil blive varieret med teoretiske oplæg
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer.
- Mundlig evaluering
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Mundtlig evaluering på baggrund af elevens deltagelse og udførsel af de opgaver der er stillet.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Beslagsmed med indgående kendskab til fremstilling og pålægning af beslag på hest, samt fremstilling og
pålægning af syge- og specialbeslag
Udstyrstype:
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Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Beslagsmedjen samt teorilokale ved behov.
03082017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

14186 – Sene- og Benstillingslidelser hos føl
Elevrettet beskrivelse:

Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:

Varighed i timer: 27 timer fordelt på
- H1
Varighed i uger: 1 uger
Grundsmedning
Rutineret
Beslagsmed.
- H1

Elevforudsætninger:

GF2 / Mesterlære

Varighed:
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Læringselementer:
Mål/delmål på H1. hovedforløb:
Ø Mål: Eleven kan vurdere benstillinger hos føl, herunder korrigere evt. afvigende benstillinger evt. i
samarbejde med eller under vejledning af dyrlæge.
Ø Eleven kan identificere afvigende benstillinger hos føl, og iværksætte korrektion eller henvisning til
dyrlæge på grundlag af sit kendskab til I følgende forhold normal benstilling, hos føl, føllets alder
og fodring, vækstlinjer og disses betydning for afvigende benstillinger, vækstlinjers lukning, samt
kontaktur af sener og evt. årsagsforhold, og disses betydning for benstillingen.
Ø Eleven kan udføre korrektiv beskæring og beslag, beskæring i dragt, toe-extension, heel-extension, lateral el. medial extension, kunsthorn og limsko.
Ø Eleven kender beslagsmedens ansvar.
Undervisningens indhold på H1.:
•

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Undervisningen gennemføres som en kombination af teoretisk og praktisk undervisning, opgaveløsning,
samt praktiske øvelser.
Elevens arbejdstid:
Det forventes, at eleven deltager i den praktiske undervisning, løser de stillede opgaver og deltager aktivt i
arbejdet. Der må i forbindelse med faget forventes en del selvstudie. Der må i gennemsnit beregnes forberedelse på ca. 20 min. pr. lektion.

Bedømmelser:
Bedømmelsesgrundlag:
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 læringselementer.
- Mundlig evaluering
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en standpunktskarakter
Faget afsluttes med en samlet karakter
Personlige kompetencer:
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Elevens personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til elevens evne til at arbejde problemorienteret. Elevens evne til informationssøgning vurderes, samtidig med at elevens samarbejdskompetencer evalueres. Dette vil være en del af karakteren.
Systematisk feedback
Alle elever får feedback på sine faglige og personlige kompetencer, i løbet af skoleperioden. Dette kan
være i form af prøve, opgaver under forløbet eller som samtaler.
Bedømmelseskriterier:
Mundtlig evaluering på baggrund af elevens deltagelse og udførsel af de opgaver der er stillet.
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Dyrlæge og beslagsmed med indgående kendskab til fremstilling og pålægning af beslag på hest og føl,
samt fremstilling og pålægning af syge- og specialbeslag på hest og føl.
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Undervisningsmaterialer:
Beslaglære - bog
Opgaver til udlevering
Lokaletype:
Teorilokale, Beslagsmedjen samt stald ved behov.
15092017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:

Fag:

7632 – Afsluttende prøve: Beslagsmed
Elevrettet beskrivelse:
Eleven har bestået den afsluttende prøve
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Varighed:
Uddannelsesspecifikt fag:
Niveau:
Uddannelse:
Placering:
Elevforudsætninger:
Læringselementer:

Varighed i timer: 27 timer fordelt på
Varighed i uger: 1 uger
Afsluttende prøve: beslagsmed
Uden niveau
Beslagsmed.
Sidst i uddannelsen. Maksimalt 3 mdr. praktik tilbage

Mål for Afsluttende prøve / Svendeprøve
Ø Eleven har bestået den afsluttende prøve

Læringsmiljø:
Pædagogiske og metodiske overvejelser:
Teoretisk / skriftlig og praktisk prøve
Elevens arbejdstid:

Bedømmelser:

7-trinsskala, standpunktskarakter

Bedømmelsesgrundlag:
Evaluering
Faglige kompetencer:
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet
under reglerne for afholdelse af Svendeprøve
Bedømmelseskriterier:
Konsekvens ved uopfyldte kriterier:

Ressourcer og rammer:
Lærerkvalifikationer:
Udstyrstype:
Beslagsmedje, fuldt udstyret, med de fornødne værktøj samt materialer til fremstilling af sko. Der udover
færdige sko, til tilpasning, samt heste og hesteben.
Der skal være heste til rådighed, der kan bedømmes, beskæres og påsættes sko
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Undervisningsmaterialer:
Lokaletype:
Teorilokale samt hestestalden / beslagsmedjen
13092017 (dke)
Sidst redigeret:
Min og Max antal elever (valg- Min:
fag)
Max:
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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 uddannelser. Fag med et valgfrit højere præstationsniveau kan omfatte praktisk eller teoretisk undervisning, der har til formål at give en specifik erhvervskompetence.
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 uddannelse.
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 obligatoriske. 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 gælder for disse fag.
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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

EUX
Du kan få fag på gymnasieniveau og erhvervsuddannelse på én gang
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.
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 EUXlinjen 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 og VVS - det giver dig helt nye
muligheder. I skoleperioderne får du fagenes teoretiske del og fag på gymnasieniveau – i praktikken lærer du håndværket.
Valgfri specialefag (HF)
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