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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.

1.1. Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid

Elevernes arbejdstid er planlagt til 37 timer pr. Uge. Inkl. Hjemmearbejde.

1.2. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer

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
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•

Inspirere eleven til yderligere læring.

Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på indgangsniveau 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.
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2. Hovedforløbet Møbelsnedker
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2.1. Praktiske oplysninger

Undervisningen foregår på adressen:
Søndre mellemvej 4
4000, Roskilde
Uddannelseschef: Lotte Skaarup
Uddannelsesleder Møbelsnedker: Mette Krog
Uddannelses- og erhvervsvejledere:
EUD: xxxxxxxx
EUD: Mette Dalsgård

tlf: 46 30 04 00 /e-mail: xx@rts.dk
tlf: 46 30 04 00 /e-mail: med@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:
Tine Thunbo Madsen
Lone Westh Jensen

tlf. 51 39 75 75 /e-mail: ttm@rts.dk
tlf. 51 39 75 76 /e-mail: lwj@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.

2.2. Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger

Det er kun for EUV 1 elever, der foretages en kompetencevurdering. De øvrige elever skal have gennemført
den første del af uddannelsen, for at kunne starte på hovedforløbet.

2.3. Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever

Der er på nuværende tidspunkt adgangsbegrænsning på optagelse i møbelsnedkeruddannelsen.
Eleven indsender en begrundet ansøgning om optagelse i uddannelsen, hvorefter skolen indkalder udvalgte
elever til møde ift. vurdering af deres ansøgning. Mødet vil afklare om skolen vurderer om eleven skal
optages på uddannelsen.
Da kvote kan ændre sig, kan man kontakte skolen for yderligere oplysninger.
Eleverne skal dog opfylde EMMA kriterierne ved optagelse i skolepraktik, som beskrevet i afsnit 2.6

2.4. Undervisningen i hovedforløbet

Undervisningen i hovedforløbene, er tilrettelagt som helhedsorienteret projektbaseret undervisning.
Hvor der arbejdes helhedsorienteret i det snedkerfaglige del og i grundfagene.
Undervisningen foregår dels i teorilokaler og dels på værkstederne.
Der er udarbejdet materiale som understøtter elevens udvikling såvel fagligt som socialt. Der forberedes til
de videre forløb, i hovedforløbene. Dette foregår ved, at der ved afslutningen af hvert hovedforløb får
eleverne et oplæg om det kommende hovedforløbsindhold og de fokuspunkter eleverne skal indstille sig på
og som sigter mod at eleven bliver klar over sin egen progression i forhold til de givne mål.
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2.5. Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse i
skolepraktik
Dette afsnit er kun beregnet for de elever som ikke har en uddannelsesaftale.

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.
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 kunne dokumentere at have søgt praktikplads inden for Møbelsnedkerfaget og har søgt plads
inden for anden relevant uddannelse, der har plads.
Selvom der er kvotebegrænsning på uddannelsen, er denne ikke en begrænsning for optagelse i
Skolepraktikordningen, da den udelukkende gælder for optagelse i grundforløbets 2. del.
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 møbelsnedkervirksomheder. Hvilket igen betyder, at der er rige muligheder for en
tidsbestemt uddannelsesaftale med virksomhed.

2.6. Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik

Arbejdet i skolepraktikafdelingen omfatter, i så høj grad som muligt, lignende opgaver eleverne ville blive
præsenteret for i virksomheder, herunder sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige opgaver.

2.7. Bedømmelsesplan

Elevernes opgaver bliver evalueret af dels skuemestre henholdsvis kontaktlærer(e):
Skuemestrene bedømmer produktet og giver samlet kommentarer om faglige forhold i opgaverne. Hvis
eleverne ønsker det, får de også en individuel samtale med skuemestrene.
Lærerne evaluerer eleverne løbende under forløbet mht. personlige og faglige kompetencer med fokus på
processer.
Endvidere gives karakterer ift. de respektive forløbs målpinde. 7-trinskalaen benyttes.

2.8. Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev

Snedkerafdelingen har et særdeles godt samarbejde med det faglige udvalg og med det lokale
uddannelsesudvalg. Med en tæt dialog i forhold til praktikvirksomhederne og eleverne.
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2.9. Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr

Lærer kvalifikationer følger retningslinjerne i BEK nr 570 af 07/05/2019 (med evt senere ændringer). Som
grundregel er lærerne kvalificeret på et højere niveau, end undervisningen kræver, eller hvad gældende
lovgivning kræver.
Alle lærere har en pædagogiske uddannelse.

3. Læringsaktiviteter

Målene for undervisningen i hovedforløbet del er opdelt i flere kategorier. Herunder fagene med angivelse af
hvor mange dage der er til hvert fag.

3.1. Uddannelsesspecifikke fag.
Afsl. Prv.; Møbelsnedkeruddannelsen
1. Afsl.prv. Møbelsnedker.

Arbejdsmiljø - Træ, møbel og byg niveau Rutineret, 5,0

1. Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse
i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV).
2. Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at
forebygge arbejdsskader
3. Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at
tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger,
4. Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til,
hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage
arbejdsmiljøaktørerne, herunder branche-arbejdsmiljøråd, arbejdstilsynet og bedriftsundhedstjeneste
m.v.
5. Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer

Elementmontage niveau Rutineret 5,0

1. Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation og har kendskab til gældende miljø og
sikkerhedsregler.
2. Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
3. Kan vejlede om og opsætte elementer til køkken, bad og kontor på forskellige former for underlag
under hensyn til krav og vejledninger.
4. Kan udlægge sokkel for skabselementer, montere skabselementer og pasningsstykke til væg, og
pålægge bordplade og udskære for vask.
5. Kan montere og justere låger, skuffer, greb o.l. og udføre afsluttende listearbejde.

Design og formgivning niveau Rutineret, 5,0

1. Kan udføre mindre formgivnings- eller skitseopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans.
2. Kan anvende simple arbejdsplaner til at beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivningseller skitseprocessen herunder perspektivtegning.
3. Kan foretage simple opmålings- og afbildningsmetoder til at referere basale faktorer, der øver
indflydelse på formgivningen.
4. Kan anvende modelfremstilling eller produktvisualisering til at beskrive formgivningens og
æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave.
5. Kan referere til karakteristiske træk i stilhistorien og i arkitekturen med betydning for branchen.

Design og formgivning niveau Avanceret, 5,0
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1. Kan udarbejde formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans.
2. Kan udarbejde formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans.
3. Kan anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at identificere faktorer, der øver indflydelse på
formgivning og design.
4. Kan anvende simple analysemodeller til at redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning
med udgangspunkt i en brancherelevant opgave.
5. Kan identificere og beskrive karakteristiske træk i stilarter med betydning for håndværk, arkitektur og
industriel design.

Industrielt plademøbel niveau Rutineret, 1,5

1. Eleven kan vejlede om og montere vinduer og døre, under hensyntagen til energirigtige løsninger,
isolering, ventilation og tæthedskrav.
2. Eleven kan gennemføre kvalitetskontrol og dokumentation af arbejdet med døre og vinduer.
3. Eleven kan vælge, opmåle og bestille relevante dimensioner og materialer, samt værktøj og
sikkerhedsudstyr i forbindelse med montering af døre og vinduer, listearbejde og fugning.

IT og CAD/CAM niveau Rutineret, 1,0

1. Kan anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling.
2. Kan anvende programmer til elektronisk tegning af arbejdstegninger og projektionstegninger af
møbel og bygningskomponenter.
3. Kan udføre beregninger, materialeliste og anden dokumentation ved hjælp af IT inden for
fagområdet.
4. Kan anvende IT-udstyr til informationssøgning.

IT og CAD/CAM niveau Avanceret, 1,5

1. Kan udvælge og anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til
brancherelevante opgaver.
2. Kan udvælge og anvende programmer til elektronisk tegning af krumme/skrå emner og
projektionstegninger af møbel og bygningskomponenter.
3. Kan selvstændig oprette formler til beregninger, lave materialelister og anden dokumentation ved
hjælp af IT inden for fagområdet.
4. Kan anvende IT-udstyr og har kendskab til brancherelevant informationssøgning.

Industrielt plademøbel niveau Rutineret, 1,5

1. Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation, samt inddrage formgivning og design til
plademøbelproduktion. Kan gøre rede for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
2. Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder trætørring,
bearbejdningsmuligheder og miljø- og arbejdsmiljømæssige faktorer.
3. Kan udvælge og udføre egnede samlingsmetoder.
4. Kan opstille og betjene standard- og specialmaskiner til pladeproduktion.
5. Kan pålime kantlister maskinelt og manuelt. Kan udføre finering.

Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler niveau Rutineret 12,5

1. Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation samt inddrage formgivning og design knyttet til
møbelproduktion. Kan redegøre for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
2. Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
3. Kan anvende relevant håndværktøj, el-værktøj og maskiner til møbelproduktion i henhold til
gældende miljø- og sikkerhedsregler.
5. Kan anvende relevante håndværksmæssige og industrielle fremstillingsteknikker ved finéring,
limning, tilpasning, samling, beslåning, pudsning og overfladbehandling til møbelproduktion.
6. Eleven kan udføre enkle restaureringsopgaver af ældre møbler.
7. Kan selvstændigt og i grupper udføre arbejdsopgaver til møbelproduktion og orgelproduktion.
Målpinde gældende før 05-11-2019
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4. Kan selvstændigt og i grupper udføre arbejdsopgaver til møbelproduktion.

Håndværksmæssig/maskinel fremst. plademøbel niveau Rutineret 15,0

1. Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation samt inddrage formgivning og design. Kan
redegøre for gældende miljø og sikkerhedsregler.
2. Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber og bearbejdningsmuligheder samt
miljø- og arbejdsmiljømæssige faktorer.
4. Kan benytte hånd- og el-værktøj samt udføre enkle reparationer.
5. Kan opstille, programmere og betjene standard- og specialmaskiner til pladeproduktion, samt have
kendskab til styringstekniske funktioner ved brug af CNC styrede maskiner.
6. Kan udvælge og anvende pudsesystem og slibematerialer samt udføre håndværksmæssig og
industriel overfladebehandling.
7. Kan i samarbejde med andre planlægge en produktionsproces af plademøbler og orgelemner,
herunder udvælge relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning.
Målpinde gældende før 05-11-2019
3. Kan i samarbejde med andre planlægge en produktionsproces af plademøbler, herunder udvælge
relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning.

Siddemøbel niveau Avanceret 15,0

1. Kan fremstille og anvende relevante tegninger og dokumentation, samt inddrage formgivning og
design knyttet til siddemøbel. Kan redegøre for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
2. Kan gøre rede for valg af relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder og miljø - og arbejdsmiljømæssige faktorer.
3. Kan programmere, opstille og betjene standard- eller specialmaskiner til stolefremstilling og udføre
skabelonfræsning.
4. Kan udføre manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ, pladematerialer, finering.
5. Kan udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling.

Håndværksmæssig/maskinel fremstilling møbler 1 niveau Avanceret 17,5

1. Kan innovativt fremstille relevante tegninger og dokumentation ved brug af IT samt inddrage
formgivning og design. Kan gøre rede for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
2. Kan innovativt udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
3. Kan gøre rede for valget af egnet hånd- og el-værktøj til møbelproduktion og gældende miljø- og
sikkerhedsregler.
5. Kan innovativt anvende egnede håndværksmæssige og industrielle fremstillingsteknikker under
udførelse af finering, limning, tilpasning, samling, beslåning, pudsning og overfladebehandling til
møbelproduktion.
6. Kan programmere samt opstille og betjene standard- og specialmaskiner til møbelproduktion, samt
gøre rede for styringsmæssige funktioner ved brug af CNC-styrede maskiner.
7. Kan redegøre for brugen af traditionel håndværksteknik i moderne møbelproduktion. Kan anvende
traditionelle teknikker til møbelproduktion.
8. Kan udføre restaureringsopgaver på ældre møbler.
9. Kan selvstændig og i grupper planlægge og udføre et færdigt produktionsforløb til møbelproduktion
og orgelproduktion.

Målpinde gældende før 05-11-2019
4. Kan selvstændig og i grupper planlægge og udføre et færdigt produktionsforløb til møbelproduktion.

Håndværksmæssig/maskinel fremst. plademøbel 1 niveau Avanceret 10,0

1. Kan innovativt fremstille relevante tegninger og dokumentation samt inddrage formgivning og design.
Kan redegøre for gældende miljø og sikkerhedsregler.
2. Kan innovativt udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber og
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
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4. Kan gøre rede for valg af og benytte hånd- og el-værktøj samt udføre komplicerede reparationer.
5. Kan innovativt programmere samt opstille og betjene standard- og specialmaskiner til
pladeproduktion, samt have kendskab til styringstekniske funktioner ved brug af CNC styrede
maskiner.
6. Kan gøre rede for og anvende pudsesystem og slibematerialer samt udføre håndværksmæssig og
industriel overfladebehandling.
7. Kan selvstændigt planlægge en produktionsproces af plademøbler og orgelemner, herunder
innovativ udvælge relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning.
Målpinde gældende før 05-11-2019
3. Kan selvstændigt planlægge en produktionsproces af plademøbler, herunder innovativ udvælge
relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning

3.2. Valgfrie specialefag
Plademøbler og massivt træ niveau Rutineret 10,0

1. Kan fremstille relevant dokumentation ved hjælp af IT, samt gøre rede for gældende miljø og
sikkerhedsregler.
2. Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber og miljø- og arbejdsmiljømæssige
faktorer.
3. Kan udvælge egnede samlingsmetoder, maskintyper og værktøjer til produktion af plademøbler og
massivt træ. Kan vælge, anvende og vedligeholde værktøj.
4. Kan udvælge limtype ud fra anvendelsesområde herunder træfugtighed og materiale samt vælge
relevant blanding og åbningstid, beregne areal, pressetryk og afhærdningstid.
5. Kan opstille og betjene standard- og specialmaskiner til fremstilling af plade- og massivtræsmøbler.
6. Kan anvende CNC til emnedele.
7. Kan udvælge forskellige beslagsystemer, samt montere hængsler, låse og lukketøj.
8. Kan foretage korrekt overfladebehandling samt udvælge korrekt pudse- og påføringssystem til
bearbejdning.

Plademøbler og massivt træ niveau Avanceret 10,0

1. Kan selvstændigt fremstille relevante tegninger og dokumentation ved brug af IT, som indeholder
formgivning og design. Kan gøre rede for gældende miljø og sikkerhedsregler.
2. Kan selvstændigt udvælge relevante materialer (finer/massivtræ/pladematerialer) ud fra tekniske
egenskaber, bearbejdningsmuligheder og miljø- og arbejdsmiljømæssige faktorer.
3. Kan selvstændigt udvælge samlingsmetoder, maskintyper og værktøjer til produktion af plademøbler
og massivtræsmøbler, samt evt. formspænd. Kan medvirke til planlægning af en serieproduktion i en
virksomhed.
4. Kan selvstændigt udvælge limtype ud fra anvendelsesområde herunder træfugtighed, træsort og
åbningstid, foretage blanding af lim, beregne areal, pressetryk og afhærdningstid.
5. Kan selvstændigt opstille og betjene standard- og specialmaskiner og dertil hørende værktøj til
plade- og massivtræsmøbler. Kan anvende CNC i plademøbel og massivtræ, herunder buede
emner.
6. Kan selvstændigt udvælge og anvende forskellige beslagsystemer.
7. Kan selvstændigt udvælge pudse- og påføringsmetoder og udvælge relevante materialer til
overfladebehandling.

3.3. Grundfag

Teknologi, niveau E 10,0

1. Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne
produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation
herfor
2. 1. Produktprincip:
3. a. Opstille forskellige ideer til produkt
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

b. Udvælge ide til produkt
c. Udarbejde krav til det valgte produkt
d. Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt
2. Produktudformning og produktion:
a. Udvikle og fremstille et produkt
b. Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet
c. Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling
3. Test af produkt:
Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav
4. Dokumentation:
Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser
d: gør rede for produkters påvirkning af miljøet.
a. Opstille forskellige ideer til produkt ved hjælp af en udvalgt ideudviklingsmetode
c. Udarbejde krav til det valgte produkt ud fra et begrundet produktfokus.
Udarbejde relevant faglig dokumentation til gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser.

Engelsk, niveau F 10,0

1. Kommunikation:
2. Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte
afgrænsede emner.
3. Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster
om udvalgte afgrænsede emner.
4. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner.
5. Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte
teksttyper.
6. Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde.
7. Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner.
8. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog
tilpasset udvalgte emner.
9. Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede
emner, tekster og situationer.
11. 1Kommunikationsstrategier:
12. Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype,
situation og formål.
17. Sprogbrug Sprogtilegnelse:
18. Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd
inden for udvalgte emner.
19. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret
ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer.
20. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for
hensigtsmæssig kommunikation følge.
21. Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og
sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige
og almene forhold.
22. Kultur- og samfundsforhold:
23. Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af
fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.
24. Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres
kultur.
25. Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med
mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt
kommunikationsmiddel.
26. Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
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27. Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge
omskrivninger, overbegreber og synonymer.
28. Eleven kan afprøve og anvende skrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende
viden om skriveprocessens faser.
29. Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning,
ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.
30. Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

Målpinde gældende før 04-11-2019

10. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere
mundtligt og skriftligt.
13. Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger,
overbegreber og synonymer.
14. Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om
skriveprocessens faser.
15. Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning,
ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.
16. Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

3.4. EUV

Euv-elever afklares indledende, af en vejleder og en faglærer sammen med eleven.
Senest 14 dage efter afklaringen foreligger der en uddannelsesplan for eleven. Elevens skoleforløb
planlægges herefter.
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4.

Målene for Møbelsnedker, Hovedforløb
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4.1.

Hovedforløb 1

På forløbet arbejder eleverne med at få erfaring i produktionsprocessen under fremstilling af skabselementer
f.eks. skuffer eller skabe med låger og indgå i et konstruktivt samarbejdsmiljø.
Der undervises også i grundfaget Teknologi E, som afsluttes på hovedforløb 2.

Eleven opnår følgende mål i forløbet:
Arbejdsmiljø - Træ, møbel og byg niveau Rutineret
•

•
•

Eleven kan bidrage til bestræbelserne på at skabe det bedst mulige arbejdsmiljø gennem deltagelse
i og gennemførelse af arbejdspladsvurderinger (APV).
Eleven kan anvende arbejdspladsbrugsanvisninger til brug for substitution med henblik på at
forebygge arbejdsskader
Eleven kan anvende viden om det fysiske, kemisk-biologiske og psykosociale arbejdsmiljø til at
tilrettelægge hensigtsmæssige arbejdsgange med henblik på at forebygge belastninger.

Design og formgivning niveau Rutineret
•
•
•

Kan anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling.
Kan anvende programmer til elektronisk tegning af arbejdstegninger og projektionstegninger af
møbel og bygningskomponenter.
Kan udføre beregninger, materialeliste og anden dokumentation ved hjælp af IT inden for
fagområdet.

Industrielt plademøbel niveau Rutineret
•

•
•
•
•

Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation, samt inddrage formgivning og design til
plademøbelproduktion. Kan gøre rede for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder trætørring,
bearbejdningsmuligheder og miljø- og arbejdsmiljømæssige faktorer.
Kan udvælge og udføre egnede samlingsmetoder.
Kan opstille og betjene standard- og specialmaskiner til pladeproduktion.
Kan pålime kantlister maskinelt og manuelt. Kan udføre finering.

Elementmontage niveau Rutineret
•
•
•
•
•

Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation og har kendskab til gældende miljø og
sikkerhedsregler.
Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
Kan vejlede om og opsætte elementer til køkken, bad og kontor på forskellige former for underlag
under hensyn til krav og vejledninger.
Kan udlægge sokkel for skabselementer, montere skabselementer og pasningsstykke til væg, og
pålægge bordplade og udskære for vask.
Kan montere og justere låger, skuffer, greb o.l. og udføre afsluttende listearbejde.

IT og CAD/CAM niveau Rutineret
•
•

Kan anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling.
Kan anvende IT-udstyr til informationssøgning.

Teknologi, niveau E
•

•
•
•

Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne
produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation
herfor
Produktprincip:
Opstille forskellige ideer til produkt
Udvælge ide til produkt
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udarbejde krav til det valgte produkt
Beherske skitsering som led i udformning og konkretisering af et produkt
Produktudformning og produktion:
Anvende relevante krav eller standarder i udviklingen af produktet
Anvende kendt naturvidenskabelig eller teknisk viden i forbindelse med produktudvikling
Udarbejde arbejdspapirer og en beskrivelse af gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser
gør rede for produkters påvirkning af miljøet.
Opstille forskellige ideer til produkt ved hjælp af en udvalgt ideudviklingsmetode
Udarbejde krav til det valgte produkt ud fra et begrundet produktfokus.

Kompetence-mål, Møbelsnedker
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, elhåndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for
fagområdet.
Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.
Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers
tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.
Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og
pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.
Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en
håndværksmæssig eller industriel plademøbelproduktion.
Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med
udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan udføre opgaver med beslåning.
Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for
relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet
Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede
Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller
designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design
Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave,
herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.
Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-,
sikkerheds-arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.
Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under
hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav,
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og
velfærdsordninger.

4.2.

Hovedforløb 2

På forløbet arbejdes der med fremstilling af plademøbel med skuffe og understel. Der er fokus på
delprocesserne i fremstillingsprocessen, herunder traditionelle samlingsmetoder/detaljer
Teknologifaget afsluttes med eksamen.

Eleven opnår følgende mål i forløbet:
Arbejdsmiljø - Træ, møbel og byg niveau Rutineret
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•

•

Eleven kan identificere og beskrive årsager til problemer i arbejdsmiljøet, samt kan forholde sig til,
hvordan arbejdsmiljøproblemer kan løses eller forebygges, blandt andet ved at inddrage
arbejdsmiljøaktørerne, herunder branche-arbejdsmiljøråd, arbejdstilsynet og bedriftsundhedstjeneste
m.v.
Eleven har kendskab til og kan deltage i arbejdet med arbejdsmiljø- og miljøstyringssystemer

IT og CAD/CAM niveau Rutineret
•
•

Kan anvende programmer til elektronisk tegning af arbejdstegninger og projektionstegninger af
møbel og bygningskomponenter.
Kan udføre beregninger, materialeliste og anden dokumentation ved hjælp af IT inden for
fagområdet.

Håndværksmæssig/maskinel fremst. plademøbel niveau Rutineret 15,0
•

•
•
•
•
•

Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation samt inddrage formgivning og design. Kan
redegøre for gældende miljø og sikkerhedsregler.
Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber og bearbejdningsmuligheder samt
miljø- og arbejdsmiljømæssige faktorer.
Kan benytte hånd- og el-værktøj samt udføre enkle reparationer.
Kan opstille, programmere og betjene standard- og specialmaskiner til pladeproduktion, samt have
kendskab til styringstekniske funktioner ved brug af CNC styrede maskiner.
Kan udvælge og anvende pudsesystem og slibematerialer samt udføre håndværksmæssig og
industriel overfladebehandling.
Kan i samarbejde med andre planlægge en produktionsproces af plademøbler og orgelemner,
herunder udvælge relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning.

Målpinde gældende før 05-11-2019
•
•
•

Kan i samarbejde med andre planlægge en produktionsproces af plademøbler, herunder udvælge
relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning.
Kan vejlede om og udføre beklædning af gulve med parket, plader og brædder med løs udlægning.
Kan udføre afsluttende panelarbejde til gulve.
Kan vejlede om og udføre beklædning af gulve med parket, plader og brædder med løs udlægning.
Kan udføre afsluttende listearbejde til gulvarbejde.

Teknologi, niveau E
•

•
•
•
•
•

Eleven skal under vejledning gennemføre et produktudviklingsforløb bestående af faserne
produktprincip, produktudformning og produktion, test af produkt samt udarbejde dokumentation
herfor
Udvikle og fremstille et produkt
Test af produkt:
Afprøve produktet og vurdere om produktet passer med de opstillede krav
Dokumentation:
Udarbejde relevant faglig dokumentation til gennemførelsen af produktudviklingsforløbets faser.

Kompetence-mål, Møbelsnedker
•

•
•
•

Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, elhåndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for
fagområdet.
Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.
Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers
tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.
Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og
pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.
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•
•
•
•
•
•

•

•
•

Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en
håndværksmæssig eller industriel plademøbelproduktion.
Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med
udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan udføre opgaver med beslåning.
Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for
relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet
Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede
Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller
designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design
Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave,
herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.
Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-,
sikkerheds-arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.
Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under
hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav,
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og
velfærdsordninger.

4.3.

Hovedforløb 3

Der arbejdes med fremstilling og produktion af massivtræsmøbel, hvor der er fokus på laminering og
projektering af opgave med massivtræ. Traditionel skuffegang indgår i projektet.
I perioden mellem 3. og 4. hovedforløb skal eleven udføre et selvstændigt praktikprojekt i virksomheden,
som skal dokumenteres. Dokumentation medtages på hovedforløb 4.

Eleven opnår følgende mål i forløbet:
Design og formgivning niveau Rutineret
•

•

Kan anvende modelfremstilling eller produktvisualisering til at beskrive formgivningens og
æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave.
Kan referere til karakteristiske træk i stilhistorien og i arkitekturen med betydning for branchen.

Håndværksmæssig/maskinel fremstilling af møbler niveau Rutineret
•

•
•
•
•
•

Kan fremstille relevante tegninger og dokumentation samt inddrage formgivning og design knyttet til
møbelproduktion. Kan redegøre for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
Kan anvende relevant håndværktøj, el-værktøj og maskiner til møbelproduktion i henhold til
gældende miljø- og sikkerhedsregler.
Kan anvende relevante håndværksmæssige og industrielle fremstillingsteknikker ved finéring,
limning, tilpasning, samling, beslåning, pudsning og overfladbehandling til møbelproduktion.
Eleven kan udføre enkle restaureringsopgaver af ældre møbler.
Kan selvstændigt og i grupper udføre arbejdsopgaver til møbelproduktion og orgelproduktion.

Målpinde gældende før 05-11-2019
•

Kan selvstændigt og i grupper udføre arbejdsopgaver til møbelproduktion.
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Plademøbler og massivt træ niveau Rutineret
•
•
•
•
•
•
•
•

Kan fremstille relevant dokumentation ved hjælp af IT, samt gøre rede for gældende miljø og
sikkerhedsregler.
Kan udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber og miljø- og arbejdsmiljømæssige
faktorer.
Kan udvælge egnede samlingsmetoder, maskintyper og værktøjer til produktion af plademøbler og
massivt træ. Kan vælge, anvende og vedligeholde værktøj.
Kan udvælge limtype ud fra anvendelsesområde herunder træfugtighed og materiale samt vælge
relevant blanding og åbningstid, beregne areal, pressetryk og afhærdningstid.
Kan opstille og betjene standard- og specialmaskiner til fremstilling af plade- og massivtræsmøbler.
Kan anvende CNC til emnedele.
Kan udvælge forskellige beslagsystemer, samt montere hængsler, låse og lukketøj.
Kan foretage korrekt overfladebehandling samt udvælge korrekt pudse- og påføringssystem til
bearbejdning.

Kompetencemål, Møbelsnedker
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, elhåndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for
fagområdet.
Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.
Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers
tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.
Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og
pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.
Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en
håndværksmæssig eller industriel plademøbelproduktion.
Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med
udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan udføre opgaver med beslåning.
Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for
relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet
Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede
Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller
designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design
Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave,
herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.
Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-,
sikkerheds-arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.
Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under
hensyntagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav,
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og
velfærdsordninger.
Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer
i en produktion af møbler i massivtræ.
Eleven kan udvikle ideer, der kan bidrage til at optimere processer og arbejdsgange i virksomheden.
Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig
optræden.
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4.4.

Hovedforløb 4

Eleverne arbejder med design. projektering og fremstilling af siddemøbel.
På dette forløb undervises der desuden i Fremmedsprog: Engelsk F. Eleven kan vælge at tage faget på
højere niveau

Eleven opnår følgende mål i forløbet:
Design og formgivning niveau Avanceret
•
•

Kan anvende simple analysemodeller til at redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning
med udgangspunkt i en brancherelevant opgave.
Kan identificere og beskrive karakteristiske træk i stilarter med betydning for håndværk, arkitektur og
industriel design.

Engelsk niveau F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Kommunikation:
Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte
afgrænsede emner.
Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster
om udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte
teksttyper.
Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde.
Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner.
Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog
tilpasset udvalgte emner.
Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede
emner, tekster og situationer.
Kommunikationsstrategier:
Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype,
situation og formål.
Sprogbrug Sprogtilegnelse:
Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd
inden for udvalgte emner.
Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret
ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for
hensigtsmæssig kommunikation følge.
Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og
sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige
og almene forhold.
Kultur- og samfundsforhold:
Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af
fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres
kultur.
Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med
mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt
kommunikationsmiddel.
Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
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•
•
•
•

Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge
omskrivninger, overbegreber og synonymer.
Eleven kan afprøve og anvende skrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende
viden om skriveprocessens faser.
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning,
ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

Målpinde gældende
• Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere
mundtligt og skriftligt.
• Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger,
overbegreber og synonymer.
• Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om
skriveprocessens faser.
• Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning,
ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.
• Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

IT og CAD/CAM niveau Avanceret
•

Kan anvende IT-udstyr og har kendskab til brancherelevant informationssøgning.

Siddemøbel niveau Avanceret 15,0

1. Kan fremstille og anvende relevante tegninger og dokumentation, samt inddrage formgivning og
design knyttet til siddemøbel. Kan redegøre for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
2. Kan gøre rede for valg af relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder og miljø - og arbejdsmiljømæssige faktorer.
3. Kan programmere, opstille og betjene standard- eller specialmaskiner til stolefremstilling og udføre
skabelonfræsning.
4. Kan udføre manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ, pladematerialer, finering.
5. Kan udføre industriel og håndværksmæssig overfladebehandling.

Kompetence-mål, Møbelsnedker
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, elhåndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for
fagområdet.
Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.
Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers
tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.
Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og
pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.
Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med
udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan udføre opgaver med beslåning.
Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for
relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet
Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede
Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller
designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design
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•

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave,
herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.
Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-,
sikkerheds-arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.
Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under
hensynstagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav,
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og
velfærdsordninger.
Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer
i en produktion af møbler i massivtræ.
Eleven kan udvikle ideer, der kan bidrage til at optimere processer og arbejdsgange i virksomheden.
Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig
optræden.
Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber på et fremmedsprog i
forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan dokumentere at have gennemført praktikprojektet i virksomheden mellem 3. og 4.
hovedforløb.
Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer
i en produktion af siddemøbler.
Eleven kan anvende traditionelle snedkersamlinger under udførelse af enkle restaureringsopgaver af
møbler under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

4.5.

Hovedforløb 5

Eleverne arbejder med arbejds-, maskin- og møbelprocesser med udgangspunkt i eget svendeprøveprojekt,
herunder CNC-programmering med Alphacam.
I dette forløb afsluttes grundfaget Engelsk med eksamen

Eleverne opnår følgende mål i forløbet:
Håndværksmæssig/maskinel fremst. plademøbel 1 niveau Avanceret
•
•
•
•

•
•

Kan innovativt fremstille relevante tegninger og dokumentation samt inddrage formgivning og design.
Kan redegøre for gældende miljø og sikkerhedsregler.
Kan innovativt udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber og
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
Kan gøre rede for valg af og benytte hånd- og el-værktøj samt udføre komplicerede reparationer.
Kan innovativt programmere samt opstille og betjene standard- og specialmaskiner til
pladeproduktion, samt have kendskab til styringstekniske funktioner ved brug af CNC styrede
maskiner.
Kan gøre rede for og anvende pudsesystem og slibematerialer samt udføre håndværksmæssig og
industriel overfladebehandling.
Kan selvstændigt planlægge en produktionsproces af plademøbler og orgelemner, herunder
innovativ udvælge relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning.

Målpinde gældende før 05-11-2019
•

Kan selvstændigt planlægge en produktionsproces af plademøbler, herunder innovativ udvælge
relevante bearbejdnings- og samlingsmetoder. Kan foretage beslåning

Plademøbler og massivt træ niveau Avanceret
•

Kan selvstændigt fremstille relevante tegninger og dokumentation ved brug af IT, som indeholder
formgivning og design. Kan gøre rede for gældende miljø og sikkerhedsregler.
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•
•

•
•

•
•
•

Kan selvstændigt udvælge relevante materialer (finer/massivtræ/pladematerialer) ud fra tekniske
egenskaber, bearbejdningsmuligheder og miljø- og arbejdsmiljømæssige faktorer.
Kan selvstændigt udvælge samlingsmetoder, maskintyper og værktøjer til produktion af plademøbler
og massivtræsmøbler, samt evt. formspænd. Kan medvirke til planlægning af en serieproduktion i en
virksomhed.
Kan selvstændigt udvælge limtype ud fra anvendelsesområde herunder træfugtighed, træsort og
åbningstid, foretage blanding af lim, beregne areal, pressetryk og afhærdningstid.
Kan selvstændigt opstille og betjene standard- og specialmaskiner og dertil hørende værktøj til
plade- og massivtræsmøbler. Kan anvende CNC i plademøbel og massivtræ, herunder buede
emner.
Kan selvstændigt udvælge og anvende forskellige beslagsystemer.
Kan selvstændigt udvælge pudse- og påføringsmetoder og udvælge relevante materialer til
overfladebehandling.
herunder låse-, lukke- og hængselsystemer, samt anvende beslånings- og placeringsprincipper.

Engelsk niveau F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Kommunikation:
Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte
afgrænsede emner.
Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster
om udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med
afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner.
Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte
teksttyper.
Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde.
Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner.
Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende sprog
tilpasset udvalgte emner.
Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte afgrænsede
emner, tekster og situationer.
Kommunikationsstrategier:
Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype,
situation og formål.
Sprogbrug Sprogtilegnelse:
Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset ordforråd
inden for udvalgte emner.
Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og veldefineret
ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer.
Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for
hensigtsmæssig kommunikation følge.
Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og
sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og personlige
og almene forhold.
Kultur- og samfundsforhold:
Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos brugere af
fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge.
Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og andres
kultur.
Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten med
mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt
kommunikationsmiddel.

24

•
•
•
•
•

Eleven kan anvende multimodale medier, til at kommunikere mundtligt og skriftligt.
Eleven kan afprøve og anvendehensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge
omskrivninger, overbegreber og synonymer.
Eleven kan afprøve og anvende skrivestrategier efter skriveformål, herunder afprøve og anvende
viden om skriveprocessens faser.
Eleven kan afprøve og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning,
ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.
Eleven kan afprøve og anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

Målpinde gældende
• Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at kommunikere
mundtligt og skriftligt.
• Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger,
overbegreber og synonymer.
• Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om
skriveprocessens faser.
• Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning,
ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion.
• Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.

Kompetence-mål, Møbelsnedker
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, elhåndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for
fagområdet.
Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.
Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers
tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.
Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og
pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.
Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en
håndværksmæssig eller industriel plademøbelproduktion.
Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med
udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan udføre opgaver med beslåning.
Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for
relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet
Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede
Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller
designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design
Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave,
herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.
Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-,
sikkerheds-arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.
Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under
hensynstagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav,
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og
velfærdsordninger.
Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer
i en produktion af møbler i massivtræ.
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•
•
•
•

Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig
optræden.
Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber på et fremmedsprog i
forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer
i en produktion af siddemøbler.
Eleven kan anvende traditionelle snedkersamlinger under udførelse af enkle restaureringsopgaver af
møbler under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

4.6.

Hovedforløb 6

Eleverne udfører deres projektsvendeprøve i praktik
Der er også en mundtlig eksamen hvor eleverne fremlægger deres projekt.

Eleverne opnår følgende mål i forløbet:
Design og formgivning niveau Avanceret
•
•
•

Kan udarbejde formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans.
Kan udarbejde formgivnings- og designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans.
Kan anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at identificere faktorer, der øver indflydelse på
formgivning og design.

IT og CAD/CAM niveau Avanceret, 1,5
•

•
•

Kan udvælge og anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til
brancherelevante opgaver.
Kan udvælge og anvende programmer til elektronisk tegning af krumme/skrå emner og
projektionstegninger af møbel og bygningskomponenter.
Kan selvstændig oprette formler til beregninger, lave materialelister og anden dokumentation ved
hjælp af IT inden for fagområdet.

Håndværksmæssig/maskinel fremstilling møbler 1 niveau Avanceret 17,5
•

•
•
•

•
•
•
•

Kan innovativt fremstille relevante tegninger og dokumentation ved brug af IT samt inddrage
formgivning og design. Kan gøre rede for gældende miljø- og sikkerhedsregler.
Kan innovativt udvælge relevante materialer ud fra tekniske egenskaber herunder træfugtighed,
bearbejdningsmuligheder samt miljø ¿ og arbejdsmiljømæssige faktorer.
Kan gøre rede for valget af egnet hånd- og el-værktøj til møbelproduktion og gældende miljø- og
sikkerhedsregler.
Kan innovativt anvende egnede håndværksmæssige og industrielle fremstillingsteknikker under
udførelse af finering, limning, tilpasning, samling, beslåning, pudsning og overfladebehandling til
møbelproduktion.
Kan programmere samt opstille og betjene standard- og specialmaskiner til møbelproduktion, samt
gøre rede for styringsmæssige funktioner ved brug af CNC-styrede maskiner.
Kan redegøre for brugen af traditionel håndværksteknik i moderne møbelproduktion. Kan anvende
traditionelle teknikker til møbelproduktion.
Kan udføre restaureringsopgaver på ældre møbler.
Kan selvstændig og i grupper planlægge og udføre et færdigt produktionsforløb til møbelproduktion
og orgelproduktion.

Målpinde gældende før 05-11-2019
•

Kan selvstændig og i grupper planlægge og udføre et færdigt produktionsforløb til møbelproduktion.

Kompetence-mål, Bygningssnedker
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Eleven kan udvælge, opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, elhåndværktøj og standardmaskiner i forbindelse med udførelse af en arbejdsproces inden for
fagområdet.
Eleven kan programmere, opstille og betjene CNC-styrede træbearbejdningsmaskiner.
Eleven kan udvælge materialer til arbejdsopgaver på baggrund af informationer om materialers
tekniske egenskaber i forhold til indvendigt og udvendigt arbejde samt bearbejdningsmuligheder.
Eleven kan vælge, begrunde og udføre relevante manuelle og maskinelle samlinger i massivtræ og
pladematerialer, herunder udføre fineringsopgaver.
Eleven kan planlægge, udføre og dokumentere manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i en
håndværksmæssig eller industriel plademøbelproduktion.
Eleven kan anvende laminerings- og spændeværktøjer samt udstyr til limpåføring i forbindelse med
udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan udføre opgaver med beslåning.
Eleven kan udføre håndværksmæssig pudsning og overfladebehandling og kunne gøre rede for
relevante typer af overfladebehandling til opgaver inden for fagområdet
Eleven kan udføre frihåndstegninger, skitser og målfaste arbejds- og projektionstegninger i et digitalt
tegneprogram, herunder afbilde i plan og lodret billede
Eleven kan i samarbejde med andre analysere, udføre og dokumentere formgivnings- eller
designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design
Eleven kan i samarbejde med andre planlægge samtlige arbejdsprocesser i en arbejdsopgave,
herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og dokumentere, at opgaven opfylder fastsatte
kvalitetsmæssige krav indenfor træ og møbel og/eller byggeri.
Eleven kan foretage informationssøgning i skriftlige og elektroniske opslagsværker efter materiale-,
sikkerheds-arbejds- og brugsanvisninger samt love og regler inden for fagområdet.
Eleven kan indrette en arbejdsplads og udføre arbejdsopgaver indenfor arbejdsområdet under
hensynstagen til arbejdsmiljø, herunder ergonomi, og under overholdelse af gældende miljøkrav,
sikkerhedsregler, regler om adgangsveje, affaldssortering, farlige stoffer, vinterforanstaltninger og
velfærdsordninger.
Eleven kan skitsere, planlægge, dokumentere og udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer
i en produktion af møbler i massivtræ.
Eleven kan kommunikere og træffe aftaler med kunder ud fra kendskab til kundeservice og personlig
optræden.
Eleven kan læse manualer og forstå og anvende faglige udtryk og begreber på et fremmedsprog i
forbindelse med udførelse af opgaver inden for fagområdet.
Eleven kan anvende traditionelle snedkersamlinger under udførelse af enkle restaureringsopgaver af
møbler under hensyn til stilart, pris, vedligeholdelse og bæredygtighed.

27

