Lokal undervisningsplan
Elektrikeruddannelsen
Hovedforløb
Opdateret efterår 2019

1

Indhold
1.

Generelt ..................................................................................................................................................... 3

Love og bekendtgørelser ................................................................................................................................... 3
Adresser ............................................................................................................................................................. 3
Organisation ...................................................................................................................................................... 3
Nøgletal ............................................................................................................................................................. 3
Fælles Pædagogisk og Didaktisk grundlag ......................................................................................................... 3
Klager ................................................................................................................................................................. 4
Skolepraktik ....................................................................................................................................................... 4
Fraværsregler..................................................................................................................................................... 4
Eksamenshåndbog............................................................................................................................................. 4
2.

Uddannelse ............................................................................................................................................ 5

2.1. Praktiske oplysninger.............................................................................................................................. 5
2.2. Kriterier for vurderinger af elevens kompetencer og forudsætninger .................................................. 6
2.3. Undervisningen i hovedforløbet ............................................................................................................. 7
2.4. Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til Skolepraktik. ........................... 9
2.5. Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik ................................................ 10
2.6. Bedømmelsesplan ................................................................................................................................ 11
2.7. Eksamensregler .................................................................................................................................... 13
2.8. Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev. ................................................... 14
2.9. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr .......................................................................................... 16
2.10. Overgangsordninger ........................................................................................................................... 16
3.

Læringsaktiviteter ................................................................................................................................ 17

2

1. Generelt
Med udgangspunkt i gældende lovgivning har de lokale undervisningsplaner til hensigt at synliggøre og
informere om målsætninger, indhold, struktur, organisering samt de pædagogiske, didaktiske og metodiske
strategier i forhold til skolens uddannelser.

Love og bekendtgørelser
De lokale undervisningsplaner er udarbejdet jævnfør § 49 og 50 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser
nr. 286 af 18. april 2018.
Derudover er nedenstående lovgivning ramme om de lokale undervisningsplaners indhold:
• Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, LBK. nr. 282 af 18/04/2018
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=200627
• Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 570 af 07/05/2019
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956
• Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i
erhvervsuddannelserne, BEK. nr. 567 af 03/05/2019
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209188
• Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 41
af 16/01/2014 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
• Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og
voksenuddannelser, BEK nr. 343 af 08/04/2016
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=179722
• Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse, BEK. nr. 262 af 20/03/2007
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308
De lokale undervisningsplaner er opdelt i en generel del og en specifik del. Den generelle del er fælles for
alle uddannelser og beskriver fælles information for uddannelserne. Derudover har hver uddannelse en
specifik del, hvor den enkelte uddannelse beskrives.
De lokale undervisningsplaner er fremlagt, drøftet og fastlagt mellem de Lokale Uddannelsesudvalg og
skolen.

Adresser
https://www.rts.dk/adresser

Organisation
https://www.rts.dk/images/om-skolen/pdf/organisationsdiagram_roskilde-tekniske-skole.pdf

Nøgletal
https://www.rts.dk/om-skolen/kvalitet/213-nogletal

Fælles Pædagogisk og Didaktisk grundlag
https://www.rts.dk/om-skolen/grundlag/203-paedagogik
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Klager
https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/283-klager

Skolepraktik
https://www.rts.dk/for-elever/praktik/518-elev-i-praktikcentret

Fraværsregler
https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/211-modepligt-til-undervisningen

Eksamenshåndbog
https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/209-prover-og-eksamen

Merit og godskrivning
Merit og godskrivning kan gives inden for de første to uger fra startdatoen så der tages højde for det i
planlægningen af prøver og eksamener og jf. regler om realkompetencevurdering.
Der kan gives merit for:
I.
II.
III.
IV.

Eksamen i et fag
Deltagelse i fagets undervisningen
Eksamen og deltagelse i undervisningen
Dele af et fag (beror på konkret aftale med en uddannelsesleder, da det er en pædagogisk
vurdering. Afgørelsen skal tilgå uddannelsesadministrationen, der lægger det som note i filarkiv).

Hvis skolen godskriver:
a) Skal skolen tilbyde eleven undervisning på et højere niveau
b) Kan skolen kræve, at eleven deltager i undervisning i faget i et omfang, som er nødvendigt
for at nå målene, hvis godskrivningen sker på baggrund af uddannelse eller beskæftigelse,
der ikke fuldt modsvarer indholdet af det undervisningsfag, eleven fritages for (f.eks.
helhedsorienteret integreret teori-praksis undervisning).
c) Skal meritten angives på grundforløbsbeviset og skolebeviset med angivelse af grundlaget
for godskrivningen.
d) Skal det faglige udvalg underrettes, hvis afkortningen af skoleundervisningen er over 4 uger
for elever med en uddannelsesaftale.
e) Gøres godskrivning betinget af, at eleven på anden måde erhverver sig kundskaber, som af
skolen vurderes nødvendige for at nå de fastsatte mål for undervisningen.
Eleven skal kunne fremvise dokumentation for opnåede kvalifikationer eller kompetencer.
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2. Ud 1430 Elektriker 1+2 ver. 9
da
nn
els
e
2.1.
Praktiske
oplysning
er

Undervisningen foregår på adressen:
Pulsen 2
4000, Roskilde
Uddannelseschef: Kirsten Bach
Uddannelsesleder: René Kjærgaard Frost
Uddannelses- og erhvervsvejledere:
EUD: Michael Nørholt
tlf: 46 30 04 00 /e-mail: moen@rts.dk
EUD: Mia Aaby Engelbredt tlf: 46 30 04 00 /e-mail: mien@rts.dk
EUD / EUX: Brian Sparre
tlf: 46 30 04 00/ e-mail: bro@rts.dk
Vejlederne kan hjælpe med mange ting, fx valg af uddannelse, udfordringer af forskellig
art, hjælp ordblinde – og meget mere. Deres vigtigste mål er at hjælpe dig med alt dette,
og du kan næsten altid komme til hurtigt af få råd og vejledning.
Der er åbent hver dag fra kl. 08:00 til kl. 12:00.
Du kan også ringe på 46 300 400 - så viderestilles du til en vejleder.
Uddannelsessekretærer:
Helle Nielsen tlf. 51 39 75 64 /e-mail: hn@rts.dk
Kan hjælpe med bl.a. SU, befordring, hvis du skifter adresse – og alt muligt andet
administrativt. De har åbent fra kl. 8:00 til 12:00 hver dag.
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2.2.
Kriterier
for
vurdering
er af
elevens
kompete
ncer og
forudsæt
ninger

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende
vurdering.
1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan
Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på.
Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i
forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv.
Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder,
eksempelvis fra medier og litteratur.
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.
2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om
uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med
skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at
afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven.
3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre
den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af
faglig/almen karakter og brug af øvrige støttemuligheder.
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende
kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen.
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2.3.
Undervis
ningen i
hovedforl
øbet

Elektrikeruddannelsen er en erhvervsuddannelse, der udfordrer alle lærlinge på
uddannelsen efter lyst og
evner og består derfor af flere spor:
- En 4-årig elektrikeruddannelse
- En 4 ½-årig elektrikeruddannelse
- En 5-årig EUX-elektrikeruddannelse
- En elektrikeruddannelse for dem, der allerede har en gymnasial uddannelse.
Elektrikeruddannelsen består af en kombination af skoleperioder og praktik. Uddannelsen
er opbygget af en fælles grunduddannelse, 4-5 valgfrie modulperioder, praktik og en
svendeprøve. Skoleperioderne udgør i alt 55-60 uger.

Hovedforløb 1 består af følgende fag.

* Der skal ske en afkortning af H1 på 4 uger for euv1 og euv2-elever. Der er ikke lavet et
standardiseret forløb, så skolerne skal selv vælge, hvordan afkortningen skal udmøntes.
Fag må kun udelades helt, hvis eleven kan dokumentere tilsvarende kompetencer.
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Hovedforløb 2+3 (Moduler) har følgende indhold.

Modulvalg
Lærlingen og virksomheden vælger sammen modulerne, så de passer til lærlingens
interesser og virksomhedens behov. Der vælges moduler, når uddannelsesaftalen indgås
og modulvalget indgår som et bilag til uddannelsesaftalen. Der kan vælges moduler og
udformes uddannelsesaftale på elektrikeruddannelsen.dk.
Lærlingen kan i samarbejde med virksomheden vælge 1-2 moduler, hvor virksomheden
ikke har opgaver. Modulvalget kan frit ændres indtil en måned efter H1, herefter skal
ændringen af modulvalget aftales med skolen.
Hvis en skole ikke udbyder alle moduler, skal de indgå samarbejdsaftale med andre skoler
om sikre, at alle moduler bliver udbudt.
Oversigt over moduler og progression
Niveaudelingen skal sikre sammenhængen og den faglige progression mellem de enkelte
moduler, idet et modul skal bygge videre på de kompetencer, lærlingen har opnået hidtil i
sin uddannelse. Der er m.a.o. særlige faglige forudsætninger, der skal være opnået, før
man kan vælge bestemte moduler.
Der er 28 moduler af hver 4 ugers varighed. Nedenstående oversigt viser de enkelte
moduler fordelt på de fire modultrin.
For mere information om elektrikeruddannelsen kan følgende links benyttes.
Den store blå,(Uddannelsesordning)
https://test.evu.dk/wp-content/uploads/2019/08/Den-store-blå_opdateret.pdf
Elektrikeruddannelsen.dk:
https://elektrikeruddannelsen.dk/
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2.4.
Fremgan
gsmåde
ved
vurdering
af
elevens
egnethed
ved
optagelse
til
Skoleprak
tik.

Ved vurdering af elevens egnethed til optagelse i skolepraktik, følger EMMA kriterierne.
Egnethedsvurdering foretages ud fra skolens samlede kendskab til elevens resultater
sammenholdt med de krav, uddannelsen efterfølgende vil stille. I den løbende
egnethedsvurdering er de særlige hensyn, der kan tages: Om eleven får et tilfredsstillende
udbytte af skoleundervisning og praktik, og om elevens samlede adfærd lever op til, hvad
der forventes i forhold til beskæftigelse inden for uddannelsesområdet, for eksempel
elevens evne til at overholde mødetider og aftaler.
Eleven skal opfylde de krav der stilles til gennemførelse af GF2 samt have bestået de
stillede eksamener.
Mobilitet, Geografisk: elever i skolepraktik skal være geografisk mobile, idet eleven aktivt
skal opsøge og acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, i hele landet med
undtagelse af Færøerne og Grønland.
Mobilitet, fagligt: eleven skal være fleksibel i sit uddannelsesvalg, idet eleven skal
acceptere en praktikplads, henholdsvis skolepraktikplads, inden for en anden uddannelse
end den primært ønskede. Eleven kan undtagelsesvist fritages for det faglige
mobilitetskrav, såfremt eleven kan dokumentere en konkret og realistisk mulighed for en
praktikplads i løbet af kort tid i den primært ønskede uddannelse.
Aktivt søgende som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads,
og eleven skal tage passende initiativer i forbindelse hermed. Eleven skal være registreret
på www.praktikpladsen.dk og skal under hele skolepraktikforløbet fortsat være aktiv.
Eleven skal ved GF2´s afslutning kunne dokumentere at have søgt praktikplads inden for
elektrikeruddannelsen og har søgt plads inden for anden relevant uddannelse, der har
plads.
Der er ingen adgangsbegrænsninger til denne uddannelses Skole Praktik (SKP) ordning.
Hvilket betyde, at alle elever, der egnet til uddannelsen, har en garanti for at kunne
færdiggør sin uddannelse.
Ordningen styres af skolen praktikcenter. Centeret søger for uddannelses relevante
arbejdsopgaver til eleverne, så længe de er i ordningen.
Centeret er også behjælpelig med praktikplads muligheder. Disse muligheder fremkommer
ved centerets tætte samarbejde med el virksomheder. Hvilket igen betyder, at der er rige
muligheder for en tids bestemt uddannelsesaftale med virksomhed.
Eleven skal efterleve EMMA kriteriet i hele den periode han/hun er i Skole Praktik
ordningen.
Inden afslutningen af GF2 bliver eleven indkaldt til et orienteringsmøde om EMMA kravene
og ordningen i almindelighed. Der er mødepligt.
Se mere om skolepraktikken her: https://www.rts.dk/for-elever/praktik/518-elev-ipraktikcentret
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Der henvises til EVU praktikvejledninger : https://evu.dk/el/til2.5.
Indholdet virksomheder/praktikvejledninger
i
skoleprak
tik, samt
praktikbe
dømmels
e af
elever i
praktik
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2.6.
Bedømm
elsesplan

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, jævnfør
hovedbekendtgørelsen.
Skolebedømmelsen skal medvirke til at:
Klarlægge elevens viden om eget niveau. Udpege områder, som kræver forstærket
indsats – alle elever skal blive så dygtige de kan Informere praktiksted og skolesystem.
Inspirere eleven til yderligere læring.
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på indgangs niveau eller
uddannelsesniveau:
Den løbende evaluering
Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer).
Eksamen.
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept.
Kvalitetsforbedringer opnås ved løbende dialog og feedback mellem elev og lærer i f.eks.
undervisningsevaluering og den årlige Elev Trivsels Undersøgelse (ETU).
På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til
at vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al
evaluering skal udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer. Prøver,
eksamen og løbende evaluering skal altid være en god oplevelse for elev og ansat, uanset
udfaldet.
Bedømmelsesplan
Der er 2 forskellige bedømmelsesformer knyttet til undervisningen.
•
Feedback/feedforward
•
Afsluttende bedømmelse/standspunktskarakter
Feedback/ Feedforwards:
Formålet med den løbende feedback er, at hjælpe og vejlede eleven og give grundlag for
udstedelse af en skolevejledning. Den løbende feedback omfatter alle uddannelsens mål
og elementer, som i øvrigt også indgår i den afsluttende bedømmelse.
Lærerens feedback I forbindelse med undervisningens gennemførelse, foretages med
henblik på at støtte og vejlede eleven i det videre uddannelsesforløb.
Formål:
• at hjælpe og vejlede eleven
• at give grundlag for udstedelse af karaktermeddelelse
• at evaluere undervisningens indhold og metoder
Feedbacken gives primært i forhold til elevens aktivitet i den daglige undervisning, og de
afleverede opgaver, herunder hjemmearbejdet.
Derudover kan den løbende bedømmelse være baseret på:
• observation af elevens lærerprocesser
• skriftlig respons på afleverede opgaver
• selvrettede opgaver
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• en samtale omkring indholdet af elevens portefolio
• temaevaluering i grupper
Faglæreren kan vælge at supplere denne elevvurdering med elevsamtaler.
Afsluttende bedømmelse/standpunktskarakter
Ved afslutning af et valgfrit specialefag, får eleven en standpunktskarakter efter 7 trins
skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens standpunkt i forhold til de fastsatte mål
for undervisningen på det tidspunkt karakteren gives.
Karakterskala
•Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende
opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.
•Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende
opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.
•Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål,
med en del mangler.
•Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af
opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.
•Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.
•Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en
acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.
•Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.
Eleven skal have mindst karakteren 02, i alle de uddannelsesspecifikke fag, for at kunne gå
til svendeprøve
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Eksamensregler
2.7.
Roskilde Tekniske Skoles eksamensreglement kan ses på:
Eksamens http://www.rts.dk/eksamenuv
Se i øvrigt Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser:
regler
https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=161427
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2.8.
Samarbej
de med
det
faglige
udvalg,
praktikvir
ksomhed
en og
elev.

Skolen ser samarbejdet med LUU, fagligeudvalg, mestre og elever som en metode til
kvalitetssikre elektrikeruddannelsen (EUD og EUX)
og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).
LUU- fagligeudvalg er el-branchens talerør over for skolen, og det er blandt andre dig, der
sikrer TEKNIQ og Dansk El-Forbunds indflydelse på skolens uddannelser (EUD, EUX og
AMU).
Skolens LUU er bestående af repræsentanter for Dansk El-forbund, Tekniq, elever,
praktikcenter og skolens ledelse.
Møder afholdes 4 gange årligt og efter nedenstående indhold. (kopi af fagligeudvalgs
vejledning til samarbejdet mellem skole og fagligeudvalg)
Ved akutte problemer sker kontaktet direkte til faglige udvalgs kontor eller formand for
LUU.
Rådgivning om EUD, EUX og AMU
Sammen med de øvrige medlemmer rådgiver du erhvervsskolen om lokale
uddannelsesbehov både inden for erhvervs- og efteruddannelsesområdet.
Helt konkret drejer det sig fx om at rådgive skolen om udformning af lokale
undervisningsplaner, om det praktikpladsopsøgende arbejde, om lokale og regionale Skillskonkurrencer og om EUX. Udvalget har desuden en vigtig rolle som rådgiver for skolen om
markedsføring af erhvervs- og efteruddannelsen i lokalområdet og om det lokale
erhvervslivs behov for AMU-kurser.
Kvalitetssikring
Udvalgsmedlemmerne er via deltagelse i møderne med til at støtte skolens faglige miljø og
undervisningsmiljø. Det gælder blandt andet kvaliteten i undervisningen, undervisernes
kvalifikationer, undervisningens indhold,
kvaliteten af lokaler, udstyr, undervisningsmaterialer og bedømmelse af svendeprøver.
Praktikpladser
Praktikpladssituationen samt elevtilgang og frafald på Elektrikeruddannelsen er et vigtigt
fokusområde. Det er også vigtigt at se på, hvilke uddannelsesaftaler, der bliver indgået, og
holde øje med, at skolerne altid går efter at indgå ordinære frem for korte
uddannelsesaftaler.
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
LUU rådgiver skolen om, hvilke AMU-kurser elbranchen har behov for, og fungerer samtidig
som en slags ambassadører for AMU-systemet. LUU rådgiver også erhvervsskolen om,
hvordan den kan markedsføre AMU-kurserne og tiltrække flere kursister blandt de
erhvervsdrivende. LUU skal også arbejde for, at skolen øger sit udbud af AMU-kurser.
Praktikcentre
LUU rådgiver skolen om kvaliteten af skolepraktik (SKP). Derved er LUU med til at sikre, at
praktikoplæringen stemmer overens med arbejdskulturen i de
lokale virksomheder, og at lærlingenes kompetencer lever op til branchens behov. LUU skal
desuden sikre, at der ikke sker konkurrenceforvridende produktion/aktiviteter i
praktikcentrene. Det gøres ved at drøfte rammerne for de aktiviteter, der foregår i centret.
Klagesager
Udvalget skal sikre, at samarbejdet mellem virksomheder, erhvervsskolen og lærlinge
fungerer tilfredsstillende, og følge op på eventuelle klagesager fra elever eller virksomheder
over skolen.
Skuemestre
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Som medlem af LUU skal du vurdere skuemestrenes kommentarer ved alle skueninger på
skolen. Skuemesteren er det faglige udvalgs repræsentant ved prøven. Skuemesteren gør
notater på skuemesterrapporten, og det er LUU’s opgave at reagere, hvis skuemesteren
har kommentarer om fx mangler i den lokale undervisningsplan, kommentarer til klassens
forståelse af pensum og
kommentarer til skolens udstyr. Alt sammen noget du og LUU skal tage op med skolens
ledelse.
Skole- og regionsmesterskaber
Det er LUU’s opgave at støtte op om de lokale mesterskaber, bl.a. ved følgende:
• At være skolen behjælpelig ved udvælgelsen af lærlinge, herunder sikre at skoler søger
”bredt” blandt lærlingene
• At udbrede budskabet om mesterskaberne i både lærlinge-, svende- og
virksomhedskredse
• At fungere som dommere i forbindelse med afholdelsen af mesterskaberne
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2.9.
Lærerkval
ifikatione
r,
ressource
r og
udstyr

Undervisere til de uddannelsesspecifikke fag
Alle lærere, der underviser på uddannelsens hovedforløb, har en baggrund, der dækker de
håndværksmæssige krav samt en erhvervspædagogisk baggrund. Alle lærere har en
uddannelse på installatørniveau eller lignende.

2.10.
Overgang
sordninge
r

Skift fra elektriker uddannelsen version 8 til 9.
Skolen ser det hensigtsmæssigt at overføre alle elever som har indgået en aftale på ver. 8
og som afslutter hovedforløb 1 på uddannelsen 31 dec. 2019 at overgå til version 9.
Skolen sørger for at kontakte virksomheder og for at virksomheder får tilsvarende indhold
af uddannelsen. LUU har godkendt plan ved et møde september 2019.

Udstyr:
Der benyttes relevant og opdateret udstyr som giver eleven de bedst mulige betingelser
for læring. Afdelingen investerer løbende i nyt udstyr for at kunne følge med den
teknologiske udvikling.

16

3. Læ
rin
gs
ak
tivi
tet
er

På hovedforløbene er der en op deling i 2 H1 og H2-H3 (moduler)

H1 forløb:

Undervisningens tilrettelæggelse
Beskrivelse af produkt mål
Når du afslutter H1, har du opbygget en stand, der indeholder faglige elementer, der
svarer til en almindelig bolig / erhvervs installation, der udvides med en automatisk styring
af en motorinstallation med dertil hørende sikkerhedsfunktioner, samt et mindre
kommunikationsnetværk.
I den praktiske del af undervisningen skal du opbygge en stand. En stand består af en væg
konstruktion, hvor du skal montere din installation.
Standen kan fx indeholde en forsyning, en gruppetavle, installationer i særlige områder
(badeværelser, fælles adgangsveje), pir og dagslysstyring, jordingsanlæg og potentiale
udligning, 230V forsyning til sikringsanlæg, installation til inverter.
Til ovennævnte skal der udfærdiges fuld dokumentation indeholdende: Tegninger,
diagrammer, beregninger, verifikation osv.
Struktur for forløbet:
Forløbet er opdelt i temaer, som alle samles i samme praktiske opgave. Det første tema er
en almindelig installations opgave. Når den er udført vil du skulle bygge flere funktioner
på. Princippet er at, kunden/ underviseren beder om yderligere udvidelse af forskellige
elementer af el installationen efterhånden som eleverne for flere og flere kompetencer.
Opdeling /kompetence:
Forløbet er opdelt i 3 temaer.
Tema 1: El installationer. Ca. 50 % af undervisningen
Tema 2: Automatiske anlæg. Ca. 25 % af undervisningen
Tema 3: Kommunikation. Ca. 25 % af undervisningen
Når alle 3 temaer er gennemført, afholdes der en prøve. Der afgives standpunktskarakterer
i alle fag inden prøven afholdes. Der gives i alt karakterer for 7 fag.
Taksonomi
Al undervisning foregår henholdsvis niveauet "rutine" og "avanceret", der er beskrevet i
hovedbekendtgørelsens § 34, som omhandler præstationsstandarder.
Rutineret niveau:
Du kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en
rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På
dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i
mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen
heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne.
Avanceret niveau:
Du kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet
eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre –
under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence
til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og
løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og
kreativitet. (Gælder kun for Kvalitetssikring og el-sikkerhed)
Tilrettelæggelse af undervisningen
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Målene i fagene er beskrevet af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen. Det betyder,
at det er et udvalg med repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager, som har fastlagt
indholdet i uddannelsen. Derfor er indholdet bestemt og beskrevet af branchen selv. Det vi
skal lære, er givet på forhånd, det er kun hvordan vi lærer det, som vi kan bestemme og
planlægge.
Begrundelsen for valget af projekt formen er, at komme så tæt på en elektrikers arbejde i
den virkelig verden. Det vil aldrig være muligt at skabe 100 % lighed med arbejdet hos en
kunde, men vi kan komme rimelig tæt på.
Når du arbejder i de opstillede stande, er der en mulighed for at fordybe sig, dels i de
enkelte komponenter og deres funktion, men også i den el tekniske faglighed, som er
grundlaget for at kunne udføre en installation korrekt.
De mål det faglige udvalg har fastlagt kan læses i uddannelsesordningen: http://www.eudadm.dk
Under hele forløbet vil disse mål, være synlige i klasselokalet, så både underviseren og
eleverne kan se dem og forholde sig til dem.
Gennemførsel:
Undervisning i faget vil være delt op i prækvalificerende aktiviteter og projekter. Den
prækvalificerende undervisning er der, hvor du opnår den teoretiske viden, som er
grundlaget for, at kunne udføre de el-tekniske opgaver i praksis.
I den prækvalificerende undervisning vil der også være en række test. Testene skal styrke
din paratviden omkring el tekniske emner. Der er to typer af test: repetitionstest og
emnetest. Repetitionstesten er for at give dig muligheden for, at finde de faglige områder
hvor du er stærk eller hvor du er svag. Det giver også underviseren en mulighed for, at
tilrettelægge undervisningen, så du får det maksimale udbytte af at deltage.
Emnetestene er løbende test, som giver dig og underviseren et klart billede af, hvor stort
udbytte du har fået af undervisningen i det pågældende emne. Testene er en del af
grundlaget for evaluering, men ikke det eneste, som skal sætte fokus på din udvikling. Der
vil være en mundtlig evaluering, hvor du vil få underviserens feedback på dit faglige
niveau.
Dokumentation:
Til hvert af temaerne skal der laves et skriftligt arbejde. Det skriftlige arbejde vil være en
del af den afsluttende dokumentation.
Afslutning:
Når faget er afsluttet gennemføres der en evaluering. Du får feedback på dit arbejde, hvor
der tages udgangspunkt i den del af installationen der, har med faget at gøre. Du skal
bruge feedbacken til at styrke din egen udvikling, og perspektivere den viden du har
opnået, så det bliver tydeligt for dig, i hvilke andre sammenhæng din nyerhvervede viden
kan bruges. I den afsluttende fase skal du opdatere din dokumentation. Faget afsluttes
med en standpunktskarakter.
Hvordan bidrager fagene til temaerne:
Tema1, Installation
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Beskrivelse af læringsproces for fagene el installation fag nr. 14983 og
dimensionering af elinstallationer nr. 14984
Fagene har en samlet varighed på 6 uger. Fagene er placeret på rutine niveau, som er den
taksonomi der beskriver dybden af læringen.
I den prækvalificerende del af undervisningen lærer du at tegne, beregne og dimensionere
installationer, slå op i diverse lovgivninger og brugsanvisninger. Det er disse kompetencer,
der danner grundlaget for at kunne udføre det praktiske arbejde korrekt.
Som en del af den prækvalificerende undervisning vil der være en række laboratorie
øvelser. Formålet med øvelserne er at zoome ind på teoretiske og praktiske el-tekniske
emner. I dette fag kunne det fx være kobling og teori omkring 1 og 3 faset motorer,
installation af lys herunder styring med sensorer, konstruktion og installation af potentiale
udligning, konstruktion og beregning af lysrørskoblinger.
I den praktiske del af undervisningen skal du konstruere og montere en almindelig hus
installation, i de stande skolen har opstillet til formålet. Det er primært skjulte
installationer og montering af tavler med tilhørende sikkerhed som er i fokus. I denne del
af undervisningen vil den viden, du har erhvervet dig i den øvrige del af undervisningen,
skulle omsættes til praksis. Det handler om, at vælge de rigtige materialer og
komponenter. Det er vigtigt at du har fokus på det håndværksmæssige aspekt, så kunden
er tilfreds med arbejdet når du er færdig.
Måleteknik og dokumentation nr. 14989
Faget har en varighed på 1 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er den
taksonomi der beskriver dybden af læringen.
I arbejdet med installationen skal du foretage målinger, som er relevante for din
installation i forbindelse med verifikation. I dette fag kunne det fx være isolationsprøvning,
automatisk afbrydelse af forsyningen, polaritetsprøve og funktionsprøve.
Kvalitetssikring og el sikkerhed nr. 14991
Faget har en varighed på 1 uge i dette tema. Faget er placeret på avanceret niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
I arbejdet med installationen skal du foretage den kvalitetssikring, som er relevant for din
installation. I dette fag er det primært de standarder, som indgår i forbindelse med elsikkerhed. Dokumentationen er en central del af undervisningen.
Kundeservice og salg af tekniske løsninger nr. 14992
Faget har en varighed på 1/2 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
Dette fag ligger mellem tema 1 og 2. Det er her, at du rådgiver kunden om de ønsker som
kunden/underviseren ønsker. Det kunne fx være et tilbud som du udarbejder på baggrund
af opstillede kriterier.
Introduktion til innovativ projektledelse nr. 14996
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Faget har en varighed på 1/2 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
Dette fag indgår som en metode i tilrettelæggelse af den projektorganiserede del af
undervisningen. Når du arbejder med planlægningen af det praktiske projekt kommer du
til at stifte bekendtskab med forskellige innovationsmodeller. Det kunne fx være
innovations cirklen, innovations trappen eller Lean. Valg af metode er ikke det væsentlige,
men det at planlægge opgaven med et innovativt værktøj er helt centralt i arbejdet med
dit projekt.
Tema 2, Automatik
Beskrivelse af læringsproces for fagene el installation i automatiske anlæg fag nr. 14985
og
dimensionering af el installationer i automatiske anlæg nr. 14986
Fagene har en samlet varighed på 2 uger. Fagene er placeret på rutine niveau, som er den
taksonomi der beskriver dybden af læringen.
I den prækvalificerende del af undervisningen lærer du at tegne, beregne og dimensionere
installationer i automatiske anlæg, slå op i diverse lovgivninger og brugsanvisninger. Det er
disse kompetencer, der danner grundlaget for at kunne udføre det praktiske arbejde
korrekt.
Som en del af den prækvalificerende undervisning vil der være en række laboratorie
øvelser. Formålet med øvelserne er at zoome ind på teoretiske og praktiske automatik
emner. I dette fag kunne det fx være forskellige relæ koblinger, styring af 1 og 3 faset
motorer, motorværn, forskellige følere og aftastere.
I den praktiske del af undervisningen skal du konstruere og montere en motorinstallation
og styringen af dette, samt tage stilling til sikkerhed for mennesker, dyr og bygninger
omkring denne type af anlæg, herunder metoder til at sikre, at anlægget slukker når der
bliver åbnet ind til bevægelige dele. Anlægget skal monteres i den stand, du allerede har
arbejdet med i det foregående tema. Det er vigtigt, at du har fokus på det
håndværksmæssige aspekt, så kunden er tilfreds med arbejdet når du er færdig.
Målteknik og dokumentation nr. 14989
Faget har en varighed på 1/2 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
I arbejdet med installationen af automatik skal du foretage målinger, som er relevante for
den automatiske del af installationen. I dette fag kunne det fx være afprøvning af
motorværn, omløbsretning, EMC, jording, potentialudligning og funktionsprøve.
Kvalitetssikring og el sikkerhed nr. 14991
Faget har en varighed på 1/2 uge i dette tema. Faget er placeret på avanceret niveau, som
er den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
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I arbejdet med installationen skal du foretage den kvalitetssikring, som er relevant for din
installation. I dette fag er det primært de standarder, som indgår i forbindelse med elsikkerhed. Dokumentationen er en central del af undervisningen.
Kundeservice og salg af tekniske løsninger nr. 14992
Faget har en varighed på 1/4 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
Dette fag ligger i mellem tema 2 og 3. Det er her, at du rådgiver kunden om de ønsker som
kunden/underviseren ønsker. Det kunne fx være et tilbud som du udarbejder på baggrund
af opstillede kriterier.
Introduktion til innovativ projektledelse nr. 14996
Faget har en varighed på 1/4 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
Dette fag indgår som en metode i tilrettelæggelse af den projektorganiserede del af
undervisningen. Når du arbejder med planlægningen af det praktiske projekt, kommer du
til at stifte bekendtskab med forskellige innovationsmodeller. Det kunne fx være
innovations cirklen, innovations trappen eller Lean. Valg af metode er ikke det væsentlige,
men det at planlægge opgaven med et innovativt værktøj er helt centralt i arbejdet med
dit projekt.
Tema 3, Kommunikationsnetværk:
Beskrivelse af læringsproces for fagene kommunikationsnetværk fag nr. 14987 og
dimensionering af kommunikationsnetværk nr. 14988
Fagene har en samlet varighed på 2 uger. Fagene er placeret på rutine niveau, som er den
taksonomi der beskriver dybden af læringen.
I den prækvalificerende del af undervisningen lærer du at tegne, beregne og dimensionere
installationer i kommunikationsnetvæk, slå op i diverse lovgivninger og brugsanvisninger.
Det er disse kompetencer, der danner grundlaget for at kunne udføre det praktiske
arbejde korrekt.
Som en del af den prækvalificerende undervisning vil der være en række laboratorie
øvelser. Formålet med øvelserne er at zoome ind på teoretiske og praktiske
netværksemner. I dette fag kunne det fx være konnektering af forskellig stik typer: Fiber,
PDS og coaxial kabler, samt opsætning af router.
I den praktiske del af undervisningen skal du konstruere og montere et
kommunikationsnetværk, som består af PDS og fiber. Du skal også sikre, at dit netværk
lever op de gældende standarder omkring datasikkerhed og sikkerhed omkring brug af
netværk i private hjem. Anlægget skal monteres i den stand, du allerede har arbejdet med i
det foregående tema. Det er vigtigt, at du har fokus på det håndværksmæssige aspekt, så
kunden er tilfreds med arbejdet når du er færdig.
Målteknik og dokumentation nr. 14989
Faget har en varighed på 1/2 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
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I arbejdet med installationen af netværk skal du foretage målinger, som er relevante for
netværks delen af installationen. I dette fag kunne det fx være målinger i henhold til TIA
10568 A/B, kanaludmåling, hastighed måling, signalstyrke, måling af bølgelængde og støj i
db på fiber samt funktionsprøve.
Kvalitetssikring og el sikkerhed nr. 14991
Faget har en varighed på 1/2 uge i dette tema. Faget er placeret på avanceret niveau, som
er den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
I arbejdet med installationen skal du foretage den kvalitetssikring, som er relevant for din
installation. I dette fag er det primært de standarder, som indgår i forbindelse med elsikkerhed. Dokumentationen er en central del af undervisningen.
Kundeservice og salg af tekniske løsninger nr. 14992
Faget har en varighed på 1/4 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
Dette fag er afslutningen af dit projekt. Det er her, at du rådgiver kunden om
funktionaliteten og vedligeholdelse i den installation som du har lavet.
Introduktion til innovativ projektledelse nr. 14996
Faget har en varighed på 1/4 uge i dette tema. Faget er placeret på rutine niveau, som er
den taksonomi der beskriver dybden af læringen.
Dette fag indgår som en metode i tilrettelæggelse af den projektorganiserede del af
undervisningen. Når du arbejder med planlægningen af det praktiske projekt kommer du
til at stifte bekendtskab med forskellige innovationsmodeller. Det kunne fx være
innovationscirklen, innovations trappen eller Lean. Valg af metode er ikke det væsentlige,
men det at planlægge opgaven med et innovativt værktøj er helt centralt i arbejdet med
dit projekt.
Bedømmelsesplan:

H1-delsvendeprøve

I den sidste del af H1 udfører alle lærlinge, som en del af undervisningen, en praktisk og en
skriftlig prøve, der omfatter elementer fra hele H1. Prøven stilles af skolen efter samråd
med det faglige udvalg.
Prøven skal dokumentere, at kompetencemålene for H1 er opnået og afholdes med
skuemestre. Det er læreren, der giver den endelige karakter. Den skriftlige prøve varer to
timer.
Den mundtlige prøve i projektet varer højst 20 minutter.
Prøven tager udgangspunkt i den el-faglige grunduddannelse og i et praktisk projekt, der
udarbejdes i løbet af skoleforløbet på H1.
Kun ved bestået hovedforløb 1, kan lærlingen fortsætte på uddannelsen. Lærlinge, som
ikke består H1, kan, i samråd med praktikvirksomheden, tilbydes supplerende
undervisning, der kan gøre at uddannelsesaftalen
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forlænges.
Den mundtlige eksamination
Den mundtlige eksamination har en varighed på maksimalt 20 minutter inkl. votering og
skal tage udgangspunkt i den praktiske opgaves elektrotekniske indhold.
Karaktergivningen
Der gives én karakter for den samlede delsvendeprøve. Skuemestrene er udover ved
voteringen til stede under den mundtlige prøve.
Uenighed om karakteren
Hvis de to skuemestre og læreren ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en
karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af de to karakterer afrundet til
nærmeste karakter i skalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den
endelige karakter nærmeste højeste karakter. Der kan dog ikke oprundes til bestået (02).
Bedømmelseskriterier:
Eksempler på uvæsentlige mangler som stadig giver karakteren 12.(for
opnå karakteren må du kun have få af nedenstående fejltyper)
12
• Fejl i reference tegninger i mellem, eksempelvis reference mellem
Gives for den
hovedstrømsskema og styrestrømsskema.
fremragende
• Dåse er ikke ført �l underkant af lo� eller forsynet med en mellem
præsta�on, der
ring af ikke brændbart materiel.
demonstrerer
• Ved lavvoltsanlæg mangler en skema�sk oversigt ved gruppetavl
din fulde
som viser placeringen og størrelse af sikring og transformer.
• Enkelte manglende kabelopmærkning.
forståelse for
• Enkelte manglende mærkninger der angiver sikringens
faget.(med
�lhørsforhold og sikrings max mærkning. Herunder lavvoltsanlæg
ingen eller få
• Manglende adskillelse mellem kabler �l maskinanlæg og
uvæsentlige
installa�on e�er stærkstrømsbekendtgørelsen.
mangler)
• Enkelt bukkeradius er ikke e�er fabrikantens anvisning
• Bøjleafstand er på enkelte områder ikke symmetrisk.
Har problemer med at forklare:
• Hvad enkelte oplysninger på en mærkeplade betyder.
• Koden/mærkning vedr. lysstofrør.
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Eksempler på mangler ved den fortrinlige præsta�on der stadig giver
karakteren 10, samt vurdering af sværhedsgrad. (for at opnå karakteren
må du kun have få af neden- og ovenstående fejltyper)
10
Gives for den
fortrinlige
præsta�on, der
demonstrerer
omfatende
opfyldelse af
fagets mål,
med nogle
mindre
væsentlige
mangler

7
Gives for den
gode
præsta�on, der
demonstrerer
opfyldelse af
fagets mål,
med en del
mangler.

•
•
•
•
•
•

Hovedudligningsforbindelse var ikke ført ubrudt mellem rør.
Beskytelseslederne i tavlen er ikke opmærkede.
Mærkeplade på gruppetavle mangler
Nærføring af kabler (sammenblanding af kabeltyper)
Manglende lokal supplerende udligningsforbindelse var ikke
udført. (eksempelvis en ven�la�onskanal)
Manglende kabelopmærkning. (eksempelvis mærkning af kabler �l
maskininstalla�on udført e�er DS/EN 60204-1)

Har problemer med at forklare:
• Placeringen af gruppetavler set i forhold �l �lgængelighed.
• Antal af grupper og HPFI beskytelse i fælles adgangsveje og
forsamlingslokaler og bu�kker.
• Forskel på HF koblinger og rør med drosselspole.
• Systemjording. (TT/TN), men har overordnet forstået teorien bag.
• SELV og PELV, men har forstået teorien bag.
• Hovedudlignings / supplerende udligningsforbindelser herunder 10
meters reglen, men har forstået teorien bag.
• Lavvolts regler (belysning) og Afstandsloven (lys)
Eksempler på mangler som stadig giver karakteren 7, samt vurdering af
sværhedsgrad: (for at opnå karakteren må du kun have en del af nedenog ovenstående fejltyper)
•
•
•
•
•

Flere udgående beskytelsesleder under hver klemme.
Enkelt �lledning der ikke er korrekt monteret. (Kappen var ikke
ført ind under aﬂastningen)
Enkelt aﬂastning i �lslutningsdåse mangler.
Tavlekapsling er ikke lukket omkring indføring af rør og kabler.
Kapslingsklasse ikke overholdt eksempelvis hvis plastafdækning på
sammenbygningsskinne ikke er monteret.

Har problemer med at forklare:
• OB/KB og fejlstrøm.
• HPFI´s virkemåde.
• IK min. og IK max.
• Kapslingsklasser (F.eks. anbringelse af lamper, ven�lator og
s�kkontakter i bad )
• Hvad det korrekte antal lysgrupper i en bolig er.
• Hvad det korrekte antal s�kkontakter er i en bolig pr rum.
• Montering af el materiel i forhold �l �lgængelighed (F.eks. skjulte
samlinger)
• Forskellen på HF koblinger og rør med drosselspole.
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Eksempler på fejl som er den jævne præsta�on der giver karakteren 4,
samt vurdering af sværhedsgrad. (for at opnå karakteren må du have
adskillige af neden- og ovenstående fejltyper)
4
Gives for den
jævne
præsta�on, der
demonstrerer
en mindre grad
af opfyldelse af
fagets mål,
med adskillige
væsentlige
mangler

02
Gives for den
�lstrækkelige
præsta�on, der
demonstrerer
den minimalt
acceptable grad
af opfyldelse af
fagets mål.

00
Gives for den
u�lstrækkelige
præsta�on, der
ikke
demonstrerer
en acceptabel
grad af

•
•
•
•

Ledningssamlinger i faste lavvol�nstalla�on er samlet i
�lslutningsklemme der kun er beregnet �l en �lslutningsledning.
Kabler er ikke beskytede mod mekanisk overlast. (som teknisk
viden i selve eksamina�onen)
De grundisolerede ledere i SELV-strømkredse var ikke adskilt fra
lederne i 230 V strømkreds.
Tavlekapsling er ikke lukket omkring indføring af rør og kabler
(kapslingsklasse ikke overholdt, hvis gemmen føringen giver
adgang �l de spændingens førende dele)

Kan ikke forklare:
• Mekanisk beskytelse af �lledninger, der kan udsætes for
mekanisk overlast. (pumpe i landbrug)
• Anbringelse af a�ryder i badeværelser. (som teknisk viden i selve
eksamina�onen)
• Hvordan veriﬁka�on skal udføres e�er gældende love og regler.
• Det IBI system som du har arbejdet med
Eksempler på fejl som er den acceptable præsta�on der giver karakteren
02, samt vurdering af sværhedsgrad. (for at opnå karakteren må du have
adskillige af neden- og ovenstående fejltyper)
•
•
•

Hovedudligningsforbindelse var ikke �lslutet udefrakommende
rør.
De grundisolerende ledere var �lgængelige uden for kapslingen.
Dækslet manglede på lampeudtag, hvilket medfører at spændings
førende dele er �lgængelig.

•
Kan ikke forklare:
• Forskellen på HF koblinger og rør med drosselspole.
• Termorelæets funk�on i installa�onen.
• De grundlæggende forskelle mellem Automatsikrings/
maksimala�ryderens eller smeltesikringens funk�on i
installa�onen.
Eksempler på fejl som er den u�lstrækkelige præsta�on der giver
karakteren 00. (for at opnå karakteren må du have adskillige af nedenog ovenstående fejltyper)
•
•
•
•
•

Kabler og dåser var ikke fastgjort.
Manglende forsyningsa�ryder på maskinanlæg.
Ved ikke hvilken funk�on HPFI har i en installa�on.
Ved ikke hvilket IBI system som man har arbejdet med.
Installa�onens sikkerhedsmæssige kvalitet gør, at den ikke kan
idri�sætes, men kan med lovliggøres med få ændringer
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opfyldelse af
fagets mål.

-3
Gives for den
helt
uacceptable
præsta�on.

Eksempler på fejl som er den helt uacceptable præsta�on der giver
karakteren -3.
•

Installa�onens sikkerhedsmæssige kvalitet gør at den ikke kan
idri�sætes.

Modulerne:
Overdækkede køres ikke på RTS

Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende
uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige
praktiske sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at
indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at
anvende eksisterende faglig dokumentation.
Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder.
Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven
skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge
hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden
for uddannelsen.
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Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af
grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå
og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og
evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og
forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver
eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige
problemstillinger.
Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante
arbejdsprocesser.
Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven
grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning
i relevante undervisningsprojekter.
Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at
samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den
nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces.
Målene i faget er beskrevet af det faglige udvalg for elektrikeruddannelsen. Det betyder, at
det er et udvalg med repræsentanter fra arbejdsgiver og arbejdstager, som har fastlagt
indholdet i uddannelsen. Derfor er indholdet bestemt og beskrevet af branchen selv. Det
eleverne skal lære, er givet på forhånd, det er kun hvordan læres, som skolen kan
bestemme og planlægge.
Begrundelsen for valget af projekt formen er, at komme så tæt på en elektrikers arbejde i
den virkelige verden. Det vil aldrig være muligt at skabe 100 % lighed med arbejdet hos en
kunde, men vi kan komme rimelig tæt på.
Når der arbejdes i de opstillede stande, er der en mulighed for at fordybe sig, dels i de
enkelte komponenter og deres funktion, men også i den el tekniske faglighed, som er
grundlaget for at kunne udføre en installation korrekt.
De mål det faglige udvalg har fastlagt kan læses i uddannelsesordningen: http://www.eudadm.dk
Under hele forløbet vil disse mål, være synlige i klasselokalet, så både underviseren og
eleverne kan se dem og forholde sig til dem.
Modul undervisningen
Når eleven afslutter et modul, opfylder eleven de krav fremsat i de enkelet læringsmål på
modulet.
Struktur for forløbet:
Forløbet er organiseret som et kursus, som alle samles i samme praktiske opgave. Det
første tema er en almindelig installations opgave. Når den er udført vil du skulle bygge
flere funktioner på. Princippet er at, kunden/ underviseren beder om yderligere udvidelse
af forskellige elementer af el installationen efterhånden som eleverne får flere og flere
kompetencer.
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Modulet afsluttes med en skriftlig og/elle mundtlig test, og en evaluering af elevens
dokumentation samt tekniske løsninger.
Taksonomi:
Faget er placeret på niveauet ”avanceret" ”ekspert” og ”ekspert (Høj niveau)”, der er
beskrevet i hovedbekendtgørelsens § 34, og omhandler præstationsstandarder.

Dokumentation:
Til hvert af modulerne skal der laves en dokumentation af dit arbejde. Dokumentationen
skal kunne bruges til din svendeprøve, hvor du skal udvælge 3 af dine moduler som del af
dit arbejde med svendeprøven.
Afslutning:
Når faget er afsluttet gennemføres der en evaluering. Du får feedback på dit arbejde, hvor
der tages udgangspunkt i den del af installationen der, har med faget at gøre. Du skal
bruge feedbacken til at styrke din egen udvikling, og perspektivere den viden du har
opnået, så det bliver tydeligt for dig, i hvilke andre sammenhæng din nyerhvervede viden
kan bruges. I den afsluttende fase skal du opdatere din dokumentation. Faget afsluttes
med en standpunktskarakter.
Længde af moduler:
Alle moduler har en længde af 4 uger. Arbejdsmængden for eleverne er svarende til en 37
timers arbejdsuge. Der forekommer mængder af opgaver som skal klares hjemme.
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Læringselementer:

Eleverne gennemgår alle læringselementer som en del af deres læring i modulet. De
enkelte elementer opnås på forskellig vis fx traditionel tavleundervisning, egenlæring,
læring i fællesskab (gruppe arbejde), gruppe arbejde på tværs af moduler, projekter i
dele eller hele elementer samt læreren i rollen som kunde.

Modul navn

Modul indhold/læringselementer

1.1 Netværks- og
datakommunikation

•Kan redegøre for de mest anvendte standardprotokoller
såsom TCP/IP- protokolsuiten og datakommunikation i et
netværk.
•Kan redegøre for PoE og IoT teknologi.
•Kan installere samt vedligeholde egnede
sikkerhedssystemer til beskyttelse af data, herunder
backup, firewall, virussikring, cloud-løsninger m.m.
•Kan projektere og opsætte anlæg til stabilisering og
sikring af kommunikationsnetværket.
•Kan redegøre for radiobølger og højfrekvente signaler i
normalt forekommende installationer.
•Kan sikre høj kvalitet af leveret arbejde ved at foretage
målinger i forbindelse med afprøvning og udarbejde
dokumentationsmateriale.
•Har kendskab til flerbrugeranlæg. 8. Eleven kan foretage
diagnosticering af datanetværk og analyse af
måleresultater.
•Kan udføre netværk med aktive komponenter samt
opsætte og idriftsætte netværksenheder, herunder bl.a.
switches og simple routere.
•Kan selvstændigt installere konfigurere
kommunikationsnetværk.
•Kar kendskab til QoS i forbindelse med bl.a. Voiceover IP
og datastyring.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning og kvalitetssikring.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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1.2 Automatiske anlæg
på maskiner

1.3
Systemkomponenter
til
bygningsautomatik

•Har kendskab til sikkerhedssystemer på automatiske
anlæg på maskiner.
•Har kendskab til IoT teknologi anvendt på automatiske
maskiner.
•Kan vejlede om og anvende de bedst egnede
energieffektive komponenter til automatiske anlæg på
maskiner.
•Kan redegøre for automatiseringsprincipper, analoge og
digitale kredsløb, herunder kombinatorisk og sekventiel
PLC- teknik.
•Kan montere automatiske anlæg på maskiner
indeholdende elektromekanisk, elektronisk og
programmerbart udstyr samt almindeligt forekommende
digitale styre- og føleorganer.
•Kan programmere, opbygge og indkøre mindre
automatiske anlæg indeholdende elektromekanisk,
elektronisk og programmerbart udstyr (PLC).
•Kan foretage forskriftsmæssig afprøvning.
•Kan udføre fejlfinding, service og vedligeholdelse på
automatiske anlæg på maskiner.
•Kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og
dets fleksibilitet ved simpel programmering.
•Kan redegøre for og udvælge korrekte styreføleorganer samt udføre indkøring og justering af disse.
•Har grundlæggende kendskab til pneumatik og
hydraulik.
•Kan redegøre for pneumatiske komponenter og disses
styringer samt vedligeholdelse.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan redegøre for de standardsystemkomponenter, der
forefindes på belysning, varme, ventilation og
solafskærmning.
•Kan redegøre for IoT teknologi anvendt i bygninger.
•Kan vejlede om og anvende de bedst egnede
energieffektive komponenter til automatiske anlæg i
bygninger.
•Kan installere og montere automatiske anlæg i
bygninger, indeholdende styrings- og
reguleringskomponenter for belysning, varme, ventilation
og solafskærmning,
•Har kendskab til dørtelefoni og låseautomatik. 6. Eleven
kan foretage forskriftsmæssig afprøvning.
•Kan udføre fejlfinding, service og vedligeholdelse på
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automatiske anlæg i bygninger.
•Kan vejlede brugeren i daglig anvendelse af anlægget og
dets fleksibilitet ved simpel programmering.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

1.4 Intelligente
bygnings-installationer
(centrale) og design af
enkle brugerflader

•Kan redegøre for teknologierne ved en intelligent
bygningsinstallation, herunder forskellen på en centralt
og decentralt styret installation.
•Kan selvstændigt installere, måle, afprøve, fejlfinde,
programmere og konfigurere på centrale intelligente
styringsanlæg.
•Kan installere, montere og programmere centralt
styrede intelligente bygningsinstallationer samt opsætte
grafiske brugerflader.
•Kar kendskab til PoE og IoT anvendt til
bygningsautomatik.
•Kan udvælge og placere sensorer og følere.
•Kan vælge og anvende de bedst egnede energieffektive
komponenter til intelligente bygningsinstallationer.
•Kan udføre service og vedligeholdelse på intelligente
bygningsinstallationer i bygninger.
•Kan anvende og integrere
kommunikationskomponenter i boliger.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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1.5 AIA og TVovervågning

1.6 Design og styring af
lys

•Kan redegøre for sikringsbranchens struktur, opbygning
samt kompetence- og ansvarsområder.
•Kan selvstændigt vejlede, projektere, installere,
energieffektivisere, fejlfinde og udføre service på
automatiske indbrudsalarm-anlæg (AIA) samt instruere
slutbrugeren i brugen af anlægget.
•Kan selvstændigt vejlede, projektere, installere, fejlfinde
og udføre service på TV-overvågningsanlæg samt
instruere slutbrugeren i brugen af anlægget.
•Kan udvælge anlægsdele i korrekt udstyrsklasse og
projektere kablingen herunder PoE.
•Har viden om dør- og låseautomatik.
•Kan selvstændigt programmere og foretage målinger,
afprøvning og fejlretning på de nævnte typer
sikringsanlæg samt konfigurere og programmere
almindeligt forekommende centraludstyr.
•Skal gennemføre og bestå prøven, der berettiger til AIAbevis.
•Kan udfærdige forskriftsmæssig dokumentation til alle
typer anlæg.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan redegøre for lyskilders anvendelsesområder,
fasekompensering, lystekniske begreber og krav til
belysning.
•Kan, ved anvendelse af IT, vælge og beregne lyskilder
samt designe installationer, der opfylder kravene til
komfort, miljø og energi.
•Kan udføre belysningsanlæg med forskellige lyskilder,
som opfylder kundens og bygningsreglementets krav.
•Har viden om forskellige styrings- og
reguleringsprincipper for energirigtige belysningsanlæg.
•Kan vejlede, udvælge og anvende de bedste egnede
systemkomponenter til styring og regulering af
energioptimerede belysningsanlæg ved såvel renovering
og nybygning.
•Kan vælge og placere sensorer og følere.
•Kan vælge, dimensionere og installere stand alone og
klikbare systemer.
•Har kendskab til PoE og IoT og dets anvendelse inden for
belysningsanlæg.
•Kan montere, installere, idriftsætte og programmere
mindre anlæg indeholdende lysstyringer og -regulering,
samt udføre programændringer i bestående
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styringsanlæg.
•Kan selvstændigt, ud fra love, regler og standarder om
nød- og panikbelysning, udføre installation og
vedligeholdelse af sikkerhedsbelysningsanlæg.
•Kan vejlede, udvælge og dimensionere belysningsanlæg,
der skaber den rigtige lysstemning i fx erhverv og bolig.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

1.7 Vedvarende
energiløsninger

•Kan selvstændigt vejlede og vælge energieffektive
vedvarende energi løsninger ud fra en energiøkonomisk
betragtning og ud fra kundebehov.
•Kan beskrive energimæssige og økonomiske
konsekvenser ved valg af vedvarende energiløsninger
kontra konventionelle løsninger.
•Kan vurdere risici i forbindelse med el-sikkerhed på og
nærved spændingsførende anlæg samt forsvarligt
udførelse af service, fejlfinding og vedligeholdelse af
vedvarende energianlæg.
•Kan selvstændigt, installere, idriftsætte og fejlfinde på
vedvarende energiløsninger, herunder solcelleanlæg, og
varmepumper.
•Kan selvstændigt integrere de forskellige vedvarende
energiløsninger.
•Kan selvstændigt dimensionere og installere korrekt
beskyttelse og koblingsudstyr ved vedvarende
energiløsninger.
•Har viden om hybridanlæg og batterilagering.
•Har kendskab til husstandsvindmøller.
•Kan udføre forskriftsmæssig service og vedligehold af
vedvarende energianlæg.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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2.1 Programmering og
opsætning af
kommunikationsnetværk

•Kan redegøre for grundlæggende datatekniske begreber
samt forskellige operativsystemer.
•Kan redegøre for
kommunikationsnetværksunderstøttende protokoller i
forhold til OSI-modellens 7 lag.
•Har kendskab til og kan anvende
højniveauprogrammerings-sprog og kan anvende log in
script.
•Kan redegøre for sikkerhedstrusler mod datanetværk
samt kendskab til egnede sikkerhedssystemer.
•Kan opsætte, konfigurere og oprette brugere på et
client-server netværk. 6. Eleven kan installere,
konfigurere og anvende operativsystemer.
•Kan opsætte og konfigurere en VPN-forbindelse.
•Kan installere samt vedligeholde egnede
sikkerhedssystemer til beskyttelse af data, herunder
backup, firewall, virussikring, cloud-løsninger m.m.
•Kan installere og konfigurere et single-domæne på et
client- servernetværk.
•Har kendskab til QoS i forbindelse med bl.a. Voiceover
IP og datastyring.
•Har kendskab til optimering af bygningers installationer
med henblik på reduktion af elektrisk støj (EMC).
•Kan installere og udvælge korrekt netværks udstyr til
brug i større netværk, herunder funktionsvalg af
multilayer switche i forhold til Backbone- Distribution- og
Acces- switche.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding,
energieffektivisering og kvalitetssikring i forhold til
valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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•Kan selvstændigt, programmere, indkøre og montere
styringer og reguleringer indeholdende
elektromekaniske, elektroniske og programmerbart
udstyr (PLC).
•Kan opbygge et pneumatisk anlæg samt foretage
fejlfinding, reparation og vedligeholdelse.
•Kan redegøre for komponenter til hydraulikstyringer og
hydraulikpumper.
•Kan foretage fejlfinding, service og vedligehold på
styringer og reguleringer af automatiske anlæg.
•Kan redegøre for og udvælge korrekte styreføleorganer, transmittere og konvertere samt udføre
indkøring og justering af disse.
•Kan anvende visionssystemer med optisk udstyr til
kvalitetssikring af processer.
•Kan foretage montering og programmering af
2.2 Styring og regulering operatørpaneler og grafiske brugerflader.
•Kan opbygge, optimere og indkøre en reguleringssløjfe
af automatiske anlæg
ved anvendelse af en PID-regulator.
•Kan redegøre for og opbygge sikkerhedssystemer på
automatiske anlæg, herunder nødstop og safe-plc m.m.
•Har kendskab til og kan anvende step- og servomotorer
samt programmerbare motorstyringer.
•Har kendskab til IoT teknologi anvendt på automatiske
maskiner.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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•Kan redegøre for og anvende sikkerhedssystemer på
industrielle bussystemer og netværk, herunder nødstop
og safe-plc m.m.
•Kan selvstændigt, installere og programmere
industrielle bussystemer og netværk.
•Kan foretage service og vedligehold på
kommunikationssystemer til automatiske anlæg og
vejlede brugeren om systemets virkemåde og
vedligehold.
•Kan foretage energioptimering af automatiske anlæg på
maskiner.
•Kan redegøre for relevant dokumentation i forbindelse
med idriftsættelse af et automatisk anlægs
kommunikationssystem, herunder CE- mærkning og
2.3 Kommunikationsoverensstemmelseserklæring m.m.
•Har kendskab til og kan afprøve, integrere, optimere og
systemer på
indregulere reguleringssløjfer ved hjælp af forskellige
automatiske anlæg
optimeringsmetoder via kommunikationssystemer.
•Kan vælge, installere og programmere motorstyringer
via kommunikationssystemer.
•Kan redegøre for IoT teknologi anvendt på automatiske
maskiner
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan redegøre for teknologierne ved en intelligent
bygningsinstallation, herunder forskellen på en centralt
og decentralt styret installation.
•Kan selvstændigt installere, måle, afprøve,
programmere og konfigurere på decentrale intelligente
bygningsinstallationer indeholdende grafiske
brugerflader.
2.6 Intelligente
•Har reguleringsteknisk indsigt og kan indregulere og
bygnings-installationer energioptimere decentrale intelligente anlæg.
(decentrale) og design af •Kan selvstændigt opsætte fjernopkobling og foretage
fjernovervågning og fjernbetjening samt fejlfinding og
enkle brugerflader
omkonfigurering af eksisterende decentrale anlæg.
•Skal gennemføre de mål, som er rettet mod KNXprøven, dog uden at gennemføre selve prøven.
•Har kendskab til PoE, IoT og dataopsamling.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
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standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

2.7 Brandtekniske
installationer

•Kan selvstændigt udføre tætninger af alle former for
installationsgennemføringer i brandadskillelser, efter
gældende love og regler.
•Kan selvstændigt installere, idriftsætte, fejlfinde,
reparere, servicere og vedligeholde brandtekniske
installationer jf. bygningsreglementet, herunder
røgalarm-, varslings-, ABDL-anlæg samt flugtvejs- og
panikbelysningsanlæg, både som selvstændige anlæg
såvel som integrerede anlæg i en funktionsbaseret
sammenhæng.
•Kan selvstændigt installere, idriftsætte, fejlfinde og
reparere, servicere og vedligeholde ABA (Automatisk
Brandalarm Anlæg) i relation til myndighedskravene. Har
kendskab til at ABA kan styre funktioner i andre typer
anlægsinstallationer.
•Kan for de brandtekniske installationer udarbejde den
krævede dokumentation og foretage idriftsættelse.
•Har indgående kendskab til gældende love og reglers
krav til brandtekniske installationers funktionalitet,
dokumentations- og eftersynsomfang, herunder
funktionsafprøvning. Kan sikre at bygningers
brandtekniske installationer er projekteret og installeret
så de fungerer efter hensigten.
•Har kendskab til røgudluftnings-, brandventilations-,
rumsluknings- og sprinkler- anlæg.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
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•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet

•Har en grundlæggende forståelse for betydningen og
problematikken ved frekvens, transienter, statisk
elektricitet, lækstrømme m.m. med henblik på reduktion
af elektrisk støj.
•Kan redegøre for de harmoniske og overharmoniske
strømme og medvirke til løsningsforslag for at minimere
disse.
•Kan optimere bygningers elinstallationer og elektriske
brugsgenstande ved brug af måleteknik med henblik på
reduktion af elektrisk støj.
•Kar kendskab til grundlæggende viden om infrarød
2.9 Avanceret
termografi og infrarød målingsteknologi.
fejlfinding, elektrisk støj
•Kan udarbejde rapport og vejlede kunden til en
og termografering
optimeret løsning ved hjælp af måleteknisk analyseudstyr
i forhold til elektrisk støj, spændingskvalitet og
termografering ved elinstallationer og elektriske
brugsgenstande.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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3.1 Integrerede
kommunikationsnetværk

3.3 Robot-elteknik

•Kan selvstændigt designe, installere og programmere en
integreret kommunikationsnetværksløsning, herunder
med trådløse enheder.
•Kan selvstændigt integrere data mellem forskellige typer
af kommunikationsnetværk og tage hensyn til Quality of
Service.
•Kan foretage målinger i forbindelse med afprøvning og
udarbejde dokumentationsmateriale og anvende
målingerne til at optimere systemerne til kundens fordel.
•Kan vejlede kunden om funktionalitet og brugerflade.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan oprette robotceller i et virtuelt miljø via 3Dsoftware. Derudover kan eleven programmere,
downloade og afprøve en robot med et virtuelt program,
hvor offline princippet anvendes.
•Kan opsætte og integrere kommunikation mellem
procesanlægget og robotten.
•Kan integrere, programmere og installere robotter i et
procesanlæg.
•Kan vælge og redegøre for systemkomponenter og
softwareenheder til robotters virkemåder.
•Kan foretage en risikovurdering og anvende reglerne for
sikkerhed på robotter og robotceller, herunder afstand
fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt
reglerne for nødstop og nødstopsafbrydning.
•Kan optimere et produktionsanlæg i relation til kvalitet,
produktionstid samt produktionsudgiften ved hjælp af
fleksible robotter.
•Kan udarbejde integrerede robotstyringer til
energioptimering af produktionsprocesser.
•Kan anvende vision-system til kvalitetssikring af
robottens og produktionsanlæggets proces.
•Har viden om robotteknologiens
anvendelsesmuligheder og robotteknologiens fremtidige
muligheder.
•Kan redegøre for IoT teknologi anvendt på automatiske
maskiner
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
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relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.

3.4 Integration og
energi-effektivisering af
Building Management
Systemer

•Kan selvstændigt designe, installere, afprøve,
programmere og konfigurere på netværk til integration af
IBI-systemer, CTS-anlæg og BMS.
•Kan programmere kommunikationsgrænsefladen
imellem et IBI/CTS-system og et BMS.
•Kan med sin viden om programmeringsprotokoller
selvstændigt vælge og anvende egnet
programmeringssprog i forbindelse med opsætning af
databaser, grafiske brugerflader samt web-server, til
præsentation af data fra IBI- og CTS-anlæg.
•Kan selvstændigt håndtere og analysere data fra BMSsystemet, der integrerer IBI- og CTS- systemer.
•Kan selvstændigt oprette og anvende dataopsamling og
databehandling, til brug for dokumentation af
energiforbrug samt til iværksættelse af
energiforbedringstiltag.
•Kan, ved hjælp af BMS, servicere og optimere på IBI- og
CTS-anlæg og udarbejde forslag til optimering og
forebyggende vedligehold.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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•Kan anvende, kombinere og vurdere problemstillinger
om energi- og miljøpolitik og -teknologi lokalt, nationalt
og globalt.
•Kan redegøre for og formidle udviklingstendenser inden
for energiløsninger ved hjælp af tabeller, diagrammer og
enkle modeller.
•Kan projektere, installere, montere, programmere og
energioptimere på eksisterende anlæg og installationer,
herunder kunne vejlede slutbrugeren om drift og
vedligehold.
•Kan identificere og opstille besparelsespotentialer på
eksisterende energi-anlæg og installationer i boliger og
andre bygninger.
•Kan anvende energitekniske beregninger og værktøjer i
forbindelse med energioptimering, herunder kunne
udarbejde en bygnings energiramme.
•Kan vurdere alternative energikilder som mulighed for
at ændre eller supplere den eksisterende
energiforsyning.
3.5 Energieffektivisering •Kan redegøre for hvorledes CTS og BMS indgår i
bygningers samlede overvågning og styring/regulering.
af bygningers energi og
•Kan redegøre for de nyeste teknologier, metoder og
el-anlæg
produkter inden for energiteknologi.
•Kan installere og programmere på energitekniske
installationer og anlæg ud fra dokumentation og
brugerønsker.
•Kan foretage el-teknisk tilslutning og indregulering af
varmepumper, solceller og husstandsvindmøller.
•Har viden om lagring af energi.
•Kan vejlede kunden om valg af anlægstype i forhold til
økonomi, tilbagebetalingstid, levetid og miljøpåvirkning.
•Har kendskab til projektering og udførelse af klima- og
energianlæg.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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3.6 Teknisk entrepriseog projektstyring

3.7 Integration af
sikringsanlæg

•Kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere
tidsplaner, udarbejde bemandings- og
materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts- og
byggemøder.
•Kan anvende relevante planlægningsværktøjer fx
Outlook, PERT- eller Gantt-diagram.
• Har kendskab til de udfordringer der er forbundet med
at lede kollegaer samt kendskab til hvorledes et
koordineret samarbejde med andre faggrupper kan
foregå.
•Kan med relevante projektledelsesværktøjer, herunder
Det digitale byggeri, selvstændigt kombinere sin el-faglige
viden med viden om, at entrepriser bliver afleveret til
rette tid, rette pris og i den rigtige kvalitet.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovationskompetencer udfoldet som
samarbejdskompetencer.
•Har viden om AIA og kan selvstændigt vejlede, udvælge,
installere og udføre service på TVO og ADK.
•Kan udvælge anlægsdele i korrekt udstyrsklasse og
projektere kablingen.
•Kan selvstændigt programmere og foretage målinger,
afprøvning og fejlretning på de nævnte typer
sikringsanlæg samt konfigurere, databehandle og
programmere almindeligt forekommende centraludstyr.
•Kan udfærdige forskriftsmæssig dokumentation for alle
typer anlæg samt instruere slutbrugerne i anvendelse af
anlæggene.
•Kan selvstændigt integrere sikringsanlæg som f.eks. AIA
med ADK, ADK med TVO og andre
integrationsmuligheder i forbindelse med brandtekniske
installationer og/eller bygningsinstallationer samt
elektriske apparater og IoT.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
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4.1 Integrerede
kommunikationsnetværk

4.3 Robot-elteknik

•Kan selvstændigt designe, installere og programmere en
integreret kommunikationsnetværksløsning, herunder
med trådløse enheder.
•Kan selvstændigt integrere data mellem forskellige typer
af kommunikationsnetværk og tage hensyn til Quality of
Service.
•Kan foretage målinger i forbindelse med afprøvning og
udarbejde dokumentationsmateriale og anvende
målingerne til at optimere systemerne til kundens fordel.
•Kan vejlede kunden om funktionalitet og brugerflade.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan rådgive om kommunikationsnetværk og Quality of
Service.
•Kan rådgive om funktionalitet og brugerflade samt om
optimering af systemer til kundens fordel.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning
•Kan oprette robotceller i et virtuelt miljø via 3Dsoftware. Derudover kan eleven programmere,
downloade og afprøve en robot med et virtuelt program,
hvor offline princippet anvendes.
•Kan opsætte og integrere kommunikation mellem
procesanlægget og robotten.
•Kan integrere, programmere og installere robotter i et
procesanlæg.
•Kan vælge og redegøre for systemkomponenter og
softwareenheder til robotters virkemåder.
•Kan foretage en risikovurdering og anvende reglerne for
sikkerhed på robotter og robotceller, herunder afstand
fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt
reglerne for nødstop og nødstopsafbrydning.
•Kan optimere et produktionsanlæg i relation til kvalitet,
produktionstid samt produktionsudgiften ved hjælp af
fleksible robotter.
•Kan udarbejde integrerede robotstyringer til
energioptimering af produktionsprocesser.
•Kan anvende vision-system til kvalitetssikring af
robottens og produktionsanlæggets proces.
•Har viden om robotteknologiens
anvendelsesmuligheder og robotteknologiens fremtidige
muligheder.
•Kan redegøre for IoT teknologi anvendt på automatiske
maskiner
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•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan rådgive om og designe, programmere og integrere
robotter i procesanlæg.
•Kan designe kommunikation mellem procesanlægget og
robotten.
•Kan rådgive om systemkomponenter og
softwareenheder til robotter.
•Kan rådgive om integrerede robotstyringer til
energioptimering af produktionsprocesser.
•Kan rådgive om relevante love, regler og standarder i
forhold til valgmodulet.

4.4 Integration og
energi-effektivisering af
Building Management
System

•Kan selvstændigt designe, installere, afprøve,
programmere og konfigurere på netværk til integration af
IBI-systemer, CTS-anlæg og BMS.
•Kan programmere kommunikationsgrænsefladen
imellem et IBI/CTS system og et BMS.
•Kan med sin viden om programmeringsprotokoller
selvstændigt vælge og anvende egnet
programmeringssprog i forbindelse med opsætning af
databaser, grafiske brugerflader samt web-server, til
præsentation af data fra IBI- og CTS-anlæg.
•Kan selvstændigt håndtere og analysere data fra BMSsystemet, der integrerer IBI- og CTS- systemer.
•Kan selvstændigt oprette og anvende dataopsamling og
databehandling, til brug for dokumentation af
energiforbrug samt til iværksættelse af
energiforbedringstiltag.
•Kan, ved hjælp af BMS, servicere og optimere på IBI- og
CTS-anlæg og udarbejde forslag til optimering og
forebyggende vedligehold.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
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samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan rådgive om kommunikationsgrænsefladen imellem
et IBI/CTS system og BMS (Building Management
System).
•Kan med sin viden om programmeringsprotokoller
rådgive om egnet programmeringssprog i forbindelse
med opsætning af databaser, grafiske brugerflader samt
web-server, til præsentation af data fra IBI- og CTSanlæg.
•Kan selvstændigt oprette og anvende dataopsamling og
databehandling, til brug for rådgivning om energiforbrug
samt til iværksættelse af energiforbedringstiltag.
•Kan, ved hjælp af BMS rådgive om og udarbejde forslag
til optimering og forebyggende vedligehold.
•Kan rådgive om relevante love, regler og standarder i
forhold til valgmodulet.
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•Kan anvende, kombinere og vurdere problemstillinger
om energi- og miljøpolitik og -teknologi lokalt, nationalt
og globalt.
•Kan redegøre for og formidle udviklingstendenser inden
for energiløsninger ved hjælp af tabeller, diagrammer og
enkle modeller.
•Kan projektere, installere, montere, programmere og
energioptimere på eksisterende anlæg og installationer,
herunder kunne vejlede slutbrugeren om drift og
vedligehold.
•Kan identificere og opstille besparelsespotentialer på
eksisterende energi-anlæg og installationer i boliger og
andre bygninger.
•Kan anvende energitekniske beregninger og værktøjer i
forbindelse med energioptimering, herunder kunne
udarbejde en bygnings energiramme.
•Kan vurdere alternative energikilder som mulighed for
at ændre eller supplere den eksisterende
energiforsyning.
•Kan redegøre for hvorledes CTS og BMS indgår i
bygningers samlede overvågning og styring/regulering.
•Kan redegøre for de nyeste teknologier, metoder og
produkter inden for energiteknologi.
4.5 Energieffektivisering •Har viden om lagring af energi.
af bygningers energi- og •Kan installere og programmere på energitekniske
installationer og anlæg ud fra dokumentation og
el-anlæg
brugerønsker.
•Kan foretage el-teknisk tilslutning og indregulering af
varmepumper, solceller og husstandsvindmøller.
•Kan vejlede kunden om valg af anlægstype i forhold til
økonomi, tilbagebetalingstid, levetid og miljøpåvirkning.
•Har kendskab til projektering og udførelse af klima- og
energianlæg.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan udfærdige energitekniske beregninger og værktøjer
i forbindelse med energioptimering, herunder kunne
udarbejde en bygnings energiramme.
•Kan rådgive om alternative energikilder som mulighed
for at ændre eller supplere den eksisterende
energiforsyning.
•Kan rådgive om hvorledes CTS og BMS indgår i
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bygningers samlede energiforbrug og overvågning af
dette.
•Kan rådgive om de nyeste teknologier og produkter
inden for energiteknologi.
•Kan rådgive om opbygning og funktion af klima- og
energianlæg.
•Kan rådgive kunden om valg af anlægstype i forhold til
økonomi, tilbagebetalingstid, levetid og miljøpåvirkning.
•Kan redegøre for projektering og udførelse af klima- og
energianlæg.
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4.6 Teknisk entrepriseog projektstyring

•Kan ud fra en effektivitetsbetragtning vurdere hvordan
en opgave optimalt skal bemandes ud fra egen entreprise
og andre entreprisers opgaver og fremdrift.
•Kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere
tidsplaner, udarbejde?bemandings- og
materialeleveringsplaner samt deltage i opstarts-,
byggemøder og afleveringsforretninger.
•Kan med relevante projektledelsesværktøjer, herunder
Det digitale byggeri, selvstændigt kombinere sin el-faglige
viden med viden om, at entrepriser bliver afleveret til
rette tid, rette pris og i den rigtige kvalitet.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet, samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Har kendskab til de ledelsesmæssige udfordringer, der
er forbundet med at lede kollegaer samt kendskab til
hvorledes et koordineret samarbejde med andre
faggrupper kan foregå ud fra
kommunikationsfærdigheder og konflikthåndtering.
•Kan selvstændigt anvende projektstyringsværktøjer i
forbindelse med at optimere tid, økonomi og kvalitet i
projekter.
•Kan selvstændigt håndtere principper og regelsæt, der
gælder i forskellige entrepriseretlige aftaleforhold.
•Kan selvstændigt håndtere de retslige forhold og
processer, der skal anvendes, i forbindelse med
ændringer i arbejdet, uklarheder i udbudsmaterialet,
tidsfristforlængelser, forsinkelser, aflevering, betaling,
sikkerhedsstillelse m.m. og agere korrekt og rettidigt for
at sikre kvalitet og økonomi i entreprisen.
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4.7 Integration af
sikringsanlæg

•Har viden om AIA og kan selvstændigt vejlede, udvælge,
installere og udføre service på TVO og ADK.
•Kan udvælge anlægsdele i korrekt udstyrsklasse og
projektere kablingen.
•Kan selvstændigt programmere og foretage målinger,
afprøvning og fejlretning på de nævnte typer
sikringsanlæg samt konfigurere, databehandle og
programmere almindeligt forekommende centraludstyr.
•Kan udfærdige forskriftsmæssig dokumentation for alle
typer anlæg samt instruere slutbrugerne i anvendelse af
anlæggene.
•Kan selvstændigt integrere sikringsanlæg som f.eks. AIA
med ADK, ADK med TVO og andre
integrationsmuligheder i forbindelse med brandtekniske
installationer og/eller bygningsinstallationer samt
elektriske apparater og IoT.
•Kan redegøre for og anvende relevante love, regler og
standarder i forhold til valgmodulet samt anvende it til
relevant informationssøgning.
•Kan selvstændigt udføre måling, fejlfinding og
kvalitetssikring i forhold til valgmodulets indhold.
•Kan anvende relevant fagterminologi på engelsk med
samarbejdspartnere og brugere.
•Kan anvende innovative processer for at skabe den
bedst mulige løsning i forhold til valgmodulet.
•Kan rådgive om integrationsgrænsefladen imellem
brand- og sikringsanlæg og BMS (Building Management
System).
•Kan med sin viden om programmeringsprotokoller
rådgive om egnet programmeringssprog i forbindelse
med opsætning af databaser, grafiske brugerflader samt
web-server, til præsentation af data fra brand- og
sikrings-installationer.
•Kan, ved hjælp af sin viden om brand og sikringstekniske
installationer, rådgive om og udarbejde forslag til
optimering og forebyggende vedligehold.
•Kan rådgive om relevante love, regler og standarder i
forhold til valgmodulet.

Svendeprøven:
Svendprøven laves ud fra den vejledning fagligt udvalg har lavet. Den kan sep på
følgende link
https://evu.dk/sites/default/files/V.1.03%20Vejledning%20svendepr%C3%B8ve
%20trin%202%20-%20juni%202018.pdf
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Læringsmiljø:
Der udleveres det nødvendige undervisningsmateriale i form af bl.a. opgavesamling,
viden bog, kompendier, fagbøger og bekendtgørelser.
Evaluering:
1: Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af
egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette
skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og
produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som
stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen.
Grundlaget for evalueringen er de faglige mål.
2. Afsluttende standpunktsbedømmelse Der gives en afsluttende standpunktskarakter
efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål.
Bedømmelsen forgår ud de fra uddannelsesordningen fastsatte krav. Bedømmelsen kan
enten være skriftlig og/eller mundtlig.

50

