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Teknisk designer  

– grundforløbets 2. del 

Links til mål ol. 
• Uddannelsesbekendtgørelsen findes på 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/915 

• Fagbilag, vejledninger og prøver: 

o Grundfag (matematik, engelsk og evt. Dansk): 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-

laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger 

o Prøver ol: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41 (prøver og 

eksamen) og https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262 

(karakterer)  

Praktiske oplysninger  
Der kan på http://www.rts.dk findes yderligere oplysninger om ansatte, ledelse og 

mere information om skolens udbud af uddannelser, kvalitetsmålinger ol. 

Denne plan er gælde for elever, der er påbegyndt deres uddannelse efter 1. januar 

2022.  

Adresser 
Center for Medie og Kommunikation på Roskilde Tekniske Skole gennemfører 

undervisningen på flere adresser.  Disse er følgende: 

• Bakkesvinget 67C, 4000 Roskilde. 

Her foregår undervisningen for grundforløbet og hovedforløbet 

• Pulsen 8, 4000 Roskilde. 

her ligger Oplæringscenteret for Teknisk designer uddannelsen.  

  

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2014/41
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262
http://www.rts.dk/
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Den lokale undervisningsplan  
Planen beskriver grundlaget for undervisningen på grundforløbets 2. del.  

 Den lokale uddannelsesplan fastsættes i et samarbejde mellem det lokale 

uddannelsesudvalg og skolen.  

Den lokale undervisningsplan revideres, såfremt behovet opstår på baggrund af 

ændringer i relevant lovgivning, bekendtgørelser, faglige krav samt undervisernes og 

elevernes evalueringer. 

I øvrigt henvises til www.rts.dk 

Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag  

Skolens fælles pædagogisk didaktiske grundlag – MÅLET – er rammen for vores 

pædagogiske og didaktiske udgangspunkt, og derved styrende for den undervisning, 

som vores elever møder på uddannelsen.  

Der er bl.a. fokus på: helheds- og projektorienteret undervisning, tværfaglighed, tydelig 

kobling mellem skole og praktik, transfer, anvendelse af IT, læringsfællesskaber og 

ungdomsmiljøer, synlig læring og tydelig feedback, differentiering, mm.  

Se også: https://www.rts.dk/om-skolen/grundlag/203-paedagogik 

Ny mesterlære  

Der er på uddannelsen følgende procedure ved indgåelsen af en uddannelsesaftale, 

hvor eleven ønskes uddannet i ny mesterlæreordningen: 

1. Der udarbejdes ved det første møde imellem virksomhed, elev og skole en 

personlig uddannelsesplan for eleven, hvoraf det fremgår hvilke overgangsmål 

eleven skal opfylde for at begynde på uddannelsens hovedforløb.  

Der kan i særlige tilfælde være mulighed for, at der flyttes mål og fag fra den ny 

mesterlære perioden til hovedforløbet. I sådanne tilfælde skal det aftalte være 

indskrevet i uddannelsesplanen 

2. Det aftales samtidigt virksomhed og skole imellem, om der er faglige mål, som 

skolen læringsmæssigt skal understøtte 

3. Der tilknyttes endvidere en faglærer til eleven og virksomheden med henblik 

på løbende i et samarbejde med elev og virksomhed at følge op på fremdriften i 

læringsforløbet, herunder medvirke til eventuelle justeringer 

4. Forløbet bedømmes ved afslutningen af den praktiske oplæring på baggrund af 

enten en praktisk opgave eller udvalgte eksempler fra elevens arbejde i 

virksomheden. Det er virksomheden og skolen, der foretager en 

helhedsorienteret bedømmelse med henblik på at vurdere, om eleven kan 

godkendes til overgang til hovedforløbet af uddannelsen 

Der foretages i kontaktlærersamarbejdet endvidere en løbende kompetenceafklaring 

af elevens opnåede niveau i de krævede overgangsmål og på baggrund heraf foretager 

evt. justeringer i samarbejde med virksomheden.  

http://www.rts.dk/
https://www.rts.dk/om-skolen/grundlag/203-paedagogik
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Der skal gives standpunktskarakterer i alle grundfag medmindre andet er bestemt og 

karakteren udtrykker elevens opnåelse af fagets mål på det givne tidspunkt. 

Eksamensregler  

De generelle regler for eksamen er beskrevet på Roskilde Tekniske skoles hjemmeside 

(http://www.rts.dk/eksamenuv). Her kan de nærmere regler ol. findes og der er 

håndbøger for såvel undervisere som elever.  

Grundfag  

Der er i uddannelsens grundforløb følgende grundfag: Dansk (niveau E), Design 

(niveau E) og Samfundsfag (niveau F) – jf. bekendtgørelsens §3, stk. 5.  

De skal alle være gennemført med bestået karakter for at eleven kan optages på 

hovedforløbet.  

Ved afslutningen af grundforløbets 2. del udtrækkes der et grundfag til eksamen – 

typisk Dansk. Idet Design forsættes på hovedforløbet, hvor det afsluttes på C-niveau og 

Samfundsfag er ikke et eksamensfag.  

 I forbindelse med grundfag henvises der til den tilhørende vejeledning for det enkelte 

fag, hvor der er angivet: indhold, faglige mål, eksaminationsgrundlag, 

bedømmelsesgrundlag og –kriterier (den til faget hørende vejledning på 

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Undervisning-og-

laeringsmiljoe/Grundfag)   

Dansk  
Undervisningen i dansk foregår på grundforløbets 2 del og skal bestås på niveau E 

Matematik  

Undervisningen foregår på grundforløbets 2 del og skal bestås på E niveau på 
hovedforløbets 1 del og skal bestås på E niveau. 

Engelsk foregår på grundforløbets 2 del og skal bestås på niveau E og foregår også 
på hovedforløbets 2 del og skal bestås på niveau F 

 

 Certifikater ol.   

Der indgår 2 certifikater i GF2, der undervises i disse fag i særskilte forløb jf. 

myndighedskrav og uddannelsesplaner: 

• Førstehjælp på erhvervsuddannelserne jf. reglerne fra Dansk Førstehjælpsråd. 

http://xn--frstehjlpsrd-3cbj7x.dk/wp-

content/uploads/2020/09/Funktionsuddannelse-

F%C3%B8rstehj%C3%A6lpp%C3%A5-erhvervsuddannelserne.pdf  

• Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 

sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 

http://www.rts.dk/eksamenuv
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Undervisning-og-laeringsmiljoe/Grundfag
http://www.uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Undervisning-og-laeringsmiljoe/Grundfag
http://førstehjælpsråd.dk/wp-content/uploads/2020/09/Funktionsuddannelse-F%C3%B8rstehj%C3%A6lpp%C3%A5-erhvervsuddannelserne.pdf
http://førstehjælpsråd.dk/wp-content/uploads/2020/09/Funktionsuddannelse-F%C3%B8rstehj%C3%A6lpp%C3%A5-erhvervsuddannelserne.pdf
http://førstehjælpsråd.dk/wp-content/uploads/2020/09/Funktionsuddannelse-F%C3%B8rstehj%C3%A6lpp%C3%A5-erhvervsuddannelserne.pdf
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https://brandogsikring.dk/kurser/brandkurser/elementaer-

brandbekaempelse/  

Valgfag 

Der udbydes følgende valgfag på grundforløbets 2. del:  

• ”Praktikplads – Alles indsats”.  

Et fag, der retter sig specifikt mod elevens opnåelse af en praktikplads.  Faget 

placeres med ca. 2 lektioner pr. uge gennem hele grundforløbet.  

 

Målpinde for grundforløb 2 

For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven 
opfylde betingelserne i stk. 2-5. 
Eleven skal have følgende kompetencer med præstationsstandarden  
 
Begynderniveau: 
Eleven kan fremstille tekniske tegninger og dokumentation i forhold til branchens 
standarder og varetage dokumentstyring og vedligeholdelse. 
 
Eleven kan med faglig sikkerhed vælge og anvende CAD programmer til fremstilling 
og udførelse af 3D modeller og print af 2D arbejdstegninger. 
 
Eleven kan med faglig sikkerhed fremstille tekniske tegninger ved at anvende 
retvinklet projektion og stregarter iflg. DS/ISO 128 og målsætning efter DS/ISO 129. 
 
Eleven kan med faglig sikkerhed anvende og skelne mellem gængse regler, normer 
og standarder til udformning af teknisk dokumentation inden for byggeriet, 
herunder GIS (Geografisk Informations System) og det digitale byggeri. 
 
Eleven kan med faglig sikkerhed anvende og skelne mellem gængse regler, normer 
og standarder for udformning af teknisk dokumentation og manualer inden for 
industriel fremstilling, herunder GPS (Geometrisk Produkt Specifikation). 
 
Eleven kan med faglig sikkerhed vælge og anvende it-værktøjer til kommunikation, 
arkivering, informationssøgning og udformning af teknisk dokumentation. 
 
Eleven kan individuelt og i samarbejde med andre vælge materialer og 
konstruktionselementer til udførelse af arbejdsopgaver inden for byggeri og 
industriel fremstilling. 
 
Eleven kan udføre teknisk formidling ved at anvende skriftlig, mundtlig og grafisk 
præsentation. 
 
Eleven kan samarbejde med andre faggrupper ved løsning af projektopgaver. 
 
Eleven kan udføre arbejdsopgaver sikkerheds-, miljø- og arbejdsmiljømæssigt 
forsvarligt i forhold til gældende regler. 

https://brandogsikring.dk/kurser/brandkurser/elementaer-brandbekaempelse/
https://brandogsikring.dk/kurser/brandkurser/elementaer-brandbekaempelse/
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Eleven har viden om de værdiskabende led og sammenhænge. 
 
Eleven kan inddrage bæredygtighed og produktets livscyklus ved løsning af 
projektopgaver. 
 
Rutineret niveau: 
Eleven kan udføre planlægning og evaluering af sit daglige arbejde og arbejde 
projektorienteret. 
 
Eleven kan selvstændigt anvende faglige og tekniske terminologier på både dansk og 
engelsk ved udførelse af arbejdsopgaver i ukendte situationer. 
 
Eleven kan med faglig sikkerhed anvende og begrunde matematisk talbehandling og 
kalkulation i konstruktionsmæssige sammenhænge inden for byggeri og industriel 
fremstilling, herunder trigonometri i retvinklede trekanter samt enkle og 
sammensatte plangeometriske figurer. 
 
Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med 
følgende karakter: 
 
Matematik på E-niveau, bestået. 
 
Dansk på E-niveau, bestået. 
 
Engelsk på F-niveau, bestået. 
 
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
 
Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk 
Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. oktober 2020. 
 
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og 
sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
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Undervisningen i grundforløbets anden del  

Mål for undervisningen  

Se også: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/915 (Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til Teknisk designer nr. 415 af 15/04/2020) 

Skemaet herunder viser, hvordan vi har valgt at dele målene fra bekendtgørelsens §3 ud over forløbet ift. de forskellige moduler1.  
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Modul  

 3
+

5
 

 7
 

 9
+

1
2
 

 1
4
+

1

5
 

 1
8
  

  

Grundlæggende viden               

Planlægning og evaluering af 

det daglige arbejde, herunder 

projektorienterende opgaver. 

1 X    X  X x   x   

Faglige og tekniske 

terminologier på både dansk 

og engelsk. 

2  x  x  x  x      

Valg af CAD programmer til 

fremstilling af 3D modeller og 

print af 2D-arbejdstegninger. 

3 X x X x X x X x X x x   

Retvinklet projektion og 

anvendelse af stregarter iflg. 

DS/ISO 128 og målsætning 

efter DS/ISO 129, til 

fremstilling af tekniske 

tegninger. 

4 X  X  X  X    x   

Matematisk talbehandling og 

kalkulation, herunder 

trigonometri i retvinklede 

trekanter, enkle og 

sammensatte plangeometriske 

figurer og anvendelsen i 

konstruktionsmæssige 

5 X     x     x   
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sammenhæng inden for 

byggeri og industriel 

fremstilling. 

Regler, normer og standarder 

til udformning af teknisk 

dokumentation inden for 

byggeriet herunder GIS 

(Geografisk Informations 

System) og det digitale 

byggeri. 

6        x      

Regler, normer og standarder 

til udformning af teknisk 

dokumentation inden for 

industriel frem- stilling 

herunder GPS (Geometrisk 

Produkt Specifikation). 

7        x   x   

Valg af it-værktøjer, der kan 

løse opgaver med 

kommunikation, arkivering, 

informationssøgning og 

udformning af teknisk 

dokumentation, herunder 

arbejdstegninger. 

8 X X X X X X X X X  x X X 

Materialer og 

konstruktionselementer inden 

for byggeri og industriel 

fremstilling til udførelse af 

9  x  x  x  x      
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arbejdsopgaver, herunder 

byggetekniske og 

værkstedstekniske elementer. 

Teknisk formidling, herunder 

brugen af skriftlig, mundtlig og 

grafisk præsentation. 

10 X  X X X X X X X x x X X 

Samarbejde med andre 

faggrupper i forbindelse med 

løsning af projektopgaver. 

11  x    x  x      

De værdiskabende led og 

sammenhænge i 

organiseringen af 

håndværksmæssige og 

industrielle 

fremstillingsprocesser. 

12  x            

Sikkerheds-, miljø- og 

arbejdsmiljømæssige regler og 

søgning af vejledning i forhold 

til arbejdsopgaver. 

13              

Grundlæggende Færdigheder               

Planlægning og evaluering af 

eget arbejde, herunder 

projektorienterende opgaver. 

1 X  X X X X X x X  x X X 

Anvendelse af faglige og 2 X x X X X X X x X  x X X 
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tekniske terminologier på både 

dansk og engelsk under 

udførelse af arbejdsopgaver og 

kommunikation med andre. 

Udvælgelse og anvendelse med 

faglig sikkerhed af CAD 

programmer og herunder 

udførelse og fremstilling af 3D 

modeller og print af 2D 

arbejdstegninger. 

3  x  x  x  x  x    

Fremstilling med faglig 

sikkerhed af en teknisk tegning 

ved hjælp af retvinklet 

projektion og anvendelse af 

stregarter iflg. DS/ISO 128 og 

målsætning efter DS/ISO 129. 

4              

Anvendelse og begrundelse 

med faglig sikkerhed af 

relevant matematisk 

talbehandling og kalkulation til 

udarbejdelse af industrielle- og 

byggetekniske konstruktioner. 

5      x        
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Anvendelse og skelnen med 

faglig sikkerhed mellem regler, 

normer og standarder ved 

udarbejdelse af teknisk 

dokumentation inden for 

byggeriet herunder 

grundlæggende anvendelse af 

GIS (Geografisk Informations 

System) og det digitale 

byggeri. 

6        x      

Anvendelse og skelnen med 

faglig sikkerhed mellem regler, 

normer og standarder ved 

udarbejdelse af teknisk 

dokumentation inden for 

industriel fremstilling 

herunder GPS (Geometrisk 

Produkt Specifikation). 

7        x      

Anvendelse med faglig 

sikkerhed af relevante it-

værktøjer til løsning af 

arbejdsopgaver med 

udformning af teknisk 

dokumentation herunder 

arkivering, 

informationssøgning og 

kommunikation. 

8  x  x  x  x      



LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Grundforløbets 2. del 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole  12 

 

Valg i samarbejde med andre 

af materialer og 

konstruktionselementer til 

udførelse af arbejdsopgaver 

inden for teknisk design og 

teknisk dokumentation. 

9  x  x  x  x      

Formidling af tekniske 

dokumenter ved anvendelse af 

skriftlige, mundtlige og 

grafiske præsentationer. 

10          x    

Løsning af projektopgaver i 

samarbejde med andre 

faggrupper. 

11  x    x  x      

Iagttagelse af de nødvendige 

sikkerheds-, miljø- og 

arbejdsmiljømæssige regler 

under udførelse af 

arbejdsopgaver. 

12  x            

Grundlæggende Kompetence 

fremstille tekniske tegninger 

og dokumentation i forhold til 

branchens standarder, 

herunder varetage 

dokumentstyring og 

vedligeholdelse, 

1  x  x  x  x      



LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Grundforløbets 2. del 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole  13 

 

 udføre planlægning og 

evaluering af det daglige 

arbejde, herunder 

projektorienterende opgaver, 

2        x      

anvende faglige og tekniske 

terminologier på både dansk 

og engelsk selvstændigt ved 

udførelse af arbejdsopgaver i 

ukendte situationer, 

3  x  x  x  x      

vælge og anvende CAD 

programmer til fremstilling af 

3D modeller samt udarbejde 

og printe 2D-arbejdstegninger, 

4  x  x  x  x  x    

anvende matematisk 

tabelhandling og kalkulation i 

konstruktionsmæssige 

sammenhænge inden for 

byggeri og industriel 

fremstilling, herunder 

trigonometri i retvinklede 

trekanter og enkle og 

sammensatte plangeometriske 

figurer, 

5      x        
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anvende gængse regler, 

normer og standarder for 

udformning af teknisk 

dokumentation og manualer 

inden for industriel 

fremstilling, 

6        x      

vælge og anvende it-værktøjer 

til kommunikation, arkivering, 

informationssøgning og 

udformning af teknisk 

dokumentation, 

7 

       x      

vælge og anvende it-værktøjer 

til kommunikation, arkivering, 

informationssøgning og 

udformning af teknisk 

dokumentation, 

8 

 x  x  x  x      

tage stilling til valg af 

materialer og 

konstruktionselementer inden 

for byggeri og industriel 

fremstilling, 

9  x  x  x  x      

udføre teknisk formidling 

under anvendelse af skriftlig, 

mundtlig og grafisk 

præsentation, 

10          x    

samarbejde med andre 11  x    x  x      
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faggrupper ved løsning af 

projektopgaver, herunder 

være bevidst om de 

værdiskabende led og 

sammenhæng i 

organiseringen, 

udføre arbejdsopgaver 

sikkerheds-, miljø- og 

arbejdsmiljømæssigt 

forsvarligt i henhold til 

gældende regler og 

12  x            

forholde sig til bæredygtighed 

og produktets livscyklus i 

forbindelse med løsning af 

projektopgaver. 

13  x    x  x      
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Det planlagte faglige indhold 

Her skal følgende beskrives  

Forslag til model.  

 Bedømmelse og evaluering af modulerne 
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 I dette modul har underviserne fokus på elevernes forståelse for faget. 

Eleverne får feedback på alle opgaver enten individuelt eller på hele klassen.  

I forbindelse med fælles feedback i klassen vil generelle problemer eller 

succeser blive fremhævet og belyst. 

 

I forhold til individuelle præstation har underviserne fokus på det faglige 

som f.eks. ………….., samt elevens faglige nysgerrighed. 
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…
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I dette modul er underviserne særligt opmærksomme på og giver feedback 

på følgende: 

 

Teoretiske opgaver: 

…. 

 

Praktiske opgaver: 

… hjørneblad her bedømmes på nøjagtighed ved op stregning og snitflader. 

 

I feedback er der fokus på de faglige færdigheder, men også på proces og 

planlægning – hvordan er elevens overblik ift. hele processen, herunder 

overholdelse af deadlines. 

 BYG 
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I dette modul er underviserne særligt opmærksomme på og giver feedback 

på følgende: 

 

Teoretiske oplæg: 

Her er der særlig opmærksomhed omkring at der er mange nye områder 

eleverne ikke har hørt om før og der vil derfor blive arbejdet meget i 

grupper for sammenarbejde og forståelse, dertil vil eleverne komme ud på 

andre uddannelser såsom murskolen i forlængelse af oplæggene, hvor vi i 

sammenarbejde understøtte kørte oplæg Murmål og modulmål, så 

målpindene for dette modul opnås 

 

 

Praktiske opgaver: 

Den praktiske opgave i dette modul er en myndigheds stueplans tegning, 

som indeholder dele af elementerne som har været i oplægget og dertil vil 

de også påbegynde dele af materiale til deres rapport, som er i 

sammenarbejde med deres Dansk lære. 
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I feedback er der fokus på de faglige færdigheder i forhold til afleveringen, 

men også på proces, herunder overholdelse af deadlines og deres forståelse 

af opslagsværker. 
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I dette modul er underviserne 

særligt opmærksomme på og giver 

feedback på følgende: 

 

Teoretiske oplæg: 

Her er der særlig opmærksomhed 

omkring, forståelsen af 

elementernes funktion og grundlag i 

byggeriet, samt hvor vi kan finde 

information, så målpindene for dette 

modul opnås 

 

 

 

Praktiske opgaver: 

Den praktiske opgave er en 

fundaments plan til udførende, hvor 

der vil blive lagt på de dele af 

elementerne som har været i 

oplægget, samt tegnings udførsel 

og dertil vil de tilføje nye elementer 

til deres rapport, som er i sammenarbejde med deres Dansk lære. 

 

 

I feedback er der fokus på de faglige færdigheder i forhold til afleveringen, 

men også på proces, herunder overholdelse af deadlines og deres forståelse 

af opslagsværker. 
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I dette modul er underviserne særligt 

opmærksomme på og giver feedback 

på følgende: 

 

Teoretiske oplæg: 

Her er der særlig opmærksomhed 

omkring udførelsen af 

tagkonstruktionen, hvor der i 

sammenarbejde med matematiklærer 

vil være udregning af elementer i 

deres projekt, samt bæredygtighed 

elementer og tiltag man kunne gøre, 

dertil vil der være møde med tømrere 

skolen hvor vi vil kigge på hvordan 

man kan med sin tegning styrke et 

sammenarbejde, så målpindene for 

dette modul opnås 

 

 

 

Praktiske opgaver: 

Den praktiske opgave er et tværsnit til udførende, hvor der vil blive lagt på 

de dele af elementerne som har været i oplægget, samt tegnings udførsel 

og dertil vil de tilføje nye elementer til deres rapport, som er i 

sammenarbejde med deres Dansk lære. 

 

 

I feedback er der fokus på de faglige færdigheder i forhold til afleveringen, 

men også på proces, herunder overholdelse af deadlines og deres forståelse 

af opslagsværker. 
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I dette modul er underviserne særligt 

opmærksomme på og giver feedback 

på følgende: 

 

Teoretiske opgaver: 

Her er der særlig opmærksomhed 

omkring at samle flere informationer 

for så at få en helhed, så målpindene 

for dette modul opnås. 

 

 

Praktiske opgaver: 

Den praktiske opgave er en 

situationsplan, samt personlig 

tidsplan, som indeholder elementerne 

at de forskellige informationer, samt 

udregning af bebyggelse i sammen 

arbejde med deres matematik lære. 

 

I feedback er der fokus på de faglige 

færdigheder i forhold til afleveringen, 

men også på proces, herunder overholdelse af deadlines og deres forståelse 

af opslagsværker. 
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I dette modul er underviserne særligt 

opmærksomme på og giver feedback 

på følgende: 

 

Teoretiske opgaver: 

Her er der særlig opmærksomhed 

omkring kvaliteten for virkeliggørelse 

af deres projekt, samt materiale 

forståelse, så målpindene for dette 

modul opnås 

 

 

Praktiske opgaver: 

Den praktiske opgave i dette modul 

er nogen renderinger af der tegnet 

projekt, som giver forside til deres 

afsluttende rapport, som er i sammen 

arbejde med der Dansk lære. 

 

I feedback er der fokus på de faglige 

færdigheder, men også på proces og 

planlægning – hvordan er elevens overblik ift. hele processen, herunder 

overholdelse af deadlines. 
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(IP) Industriel produktion 
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I dette modul skal i til at lære et 3D CAD program, som man typisk bruger 

indenfor specialet Industriel Produktion. 

Dette program hedder Inventor, og er udviklet af Autodesk, som også laver 

andre CAD programmer, såsom AutoCAD og Revit, som i allerede har stiftet 

bekendtskab med. 

Inden at vi gør det, vil der være oplæg i generel tegningsforståelse, så 

eleverne lærer at læse tegninger – noget som de får brug for, når de skal 

lave 3D modellerne til øvelsesopgaverne i Inventor 

Vi starter blødt ud med nogle øvelsesopgaver, som gennemgår nogle af 

programmernes grundlæggende funktioner. Oplæggene vil blive 

gennemgået på tavlen og som et opkald på Microsoft Teams, så man kan 

have oplægget på den ene skærm og tegneprogrammet på den anden 

skærm. Til oplæggene vil der blive udpeget et makkerpar til at tage noter, 

som kan blive puttet ind i vores fælles ordbog. 

På ugens sidste dag, vil i så småt begynde at gå i gang med jeres 

gennemgående Projekt Dampmaskine, som følger jer gennem størstedelen 

af jeres GF2. 

Inden at vi går på weekend, vil der også være en lille repetitionsquiz 1 og 

trivelselsmåling. Det skal bruges til at vise, om i kan huske den teori der er 

blevet gennemgået i denne uge, samt at måle hvor godt på vej i 

uddannelsen i er. 

Til de hurtige elever vil der være udfordrende ekstraopgaver. Disse opgaver 

kan eventuelt også arbejdes på, hvis i mangler noget at lave til grundfag 

(Gerne dem som har merit for eksamen). 

  

https://moodle.rts.dk/mod/url/view.php?id=10668
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I dette modul skal i arbejde videre med delene til jeres Projekt 

Dampmaskine. 

Derudover vil der være oplæg i 3D modelleringen af jeres dele til 

dampmaskinen, samt vigtigheden i en god struktur af sketches, samt brug 

af de mest nødvendige funktioner til skabelsen af disse 3D modeller. Dertil 

vil der være undervisningsvideoer til hver enkel del af dampmaskinen, som 

man derefter kan følge eller bruge som repetition eller facit. 

I ugens forløb, vil der også være oplæg, hvor at vi går mere i dybden med 

fagteori som i vil komme til at møde inden for jeres fag. Der vil være oplæg 

i materialelære indenfor metaller, samt standardkomponenter såsom bolte, 

skruer, møtrikker, spændeskiver m.m. 

Til oplæggene vil der blive udpeget et makkerpar til at tage noter, som kan 

blive puttet ind i vores fælles ordbog. 

På ugens sidste dag, skal i helst have lavet samtlige 3D modeller af delene 

til dampmaskinen ud fra udleveret tegningsmateriale.  

Til de hurtige elever vil der være udfordrende ekstraopgaver. Disse opgaver 

kan eventuelt også arbejdes på, hvis i mangler noget at lave til grundfag 

(Gerne dem som har merit for eksamen). 
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I dette modul skal i helst have afsluttet alle delene til jeres Lodrette 

Dampmaskine, så vi kan komme i gang med at lave arbejdstegninger på 

dem på dette modul.  

Til dette kommer i til at få oplæg i de gængse tegnestandarder som man 

bruge indenfor industriel produktion, samt få undervisning i, hvad 

målsætningstolerancer er og hvad de gør ved et emne, samt hvad 

geometriske tolerance (GPS) er, og hvad de gør ved et emne. 

 

Derudover skal i lære at håndtere en tegningstemplate, samt lære at lave 

gode arbejdstegninger, ud fra udleveret tegningsmaterialer. 

 

Igen som før, vil der blive udpeget makkerpar til at tage noter til teori-

oplæggene, så det kan blive skrevet ind i vores fælles tekniske ordbog, 

både på dansk og engelsk. 

M
o

d
u

l 
1
1
 

I dette modul skal i lære at samle alle jeres dele fra den lodrette 

dampmaskine til en hel dampmaskine. I kommer til at lære hvordan man 

bruger Assembly værktøjet i Inventor, samt hvordan man sætte og 

samler delene til dampmaskinen. 

 

I får også undervisning i Content Center værktøjet, som er en 

værktøjskasse i Assembly-funktionen, hvor at man kan hente standard 

skruer, møtrikker, spændeskriver, osv. ind. I får også undervisning i Inventor 

Presentation, hvor at i tager og lavet et eksploderet perspektiv af jeres 

dampmaskine, til brug af at vise alle dele af dampmaskine. 

Til sidst skal i kunne lave samlingstegning af jeres dampmaskine, med 

total mål, stykliste med alle jeres kompontenter, samt nummeringsballoner, 

så man kan se jeres komponenter. 

Igen som før, vil der blive udpeget makkerpar til at tage noter til teori-

oplæggene, så det kan blive skrevet ind i vores fælles tekniske ordbog, 

både på dansk og engelsk. 



LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Grundforløbets 2. del 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole

  23 

 

M
o

d
u

l 
1
3

 

I dette modul skal i lære hvordan man laver visualiseringer i Fusion 360. Til 

det lærer i hvordan man gemmer jeres Inventor modeller i et andet 

filformat, og hvordan i får det importeret ind i Fusion 360. 

I lærer hvordan man ligger realistiske materialer på jeres dampmaskine, 

samt hvordan man leger med lyssætning og perspektiv til den perfekte 

rendering. 

I lærer også hvordan man får indsat HDRI-map, som er 360 graders billeder, 

som man kan bruge til realistiske renderinger. 

Til sidst på ugen, får i redskaber til fremvisning af jeres samlede 

dampmaskine med en online 3D-fremviser, samt Augmented Reality på 

iPhones. 

I kommer også til at få undervisning i, hvordan man laver en nem animation 

i Inventor Studio. 

I løbet af ugen vil der være nogle enkelte oplæg, blandt andet i 

materialelære omkring plastik og træ. 

Igen som før, vil der blive udpeget makkerpar til at tage noter til teori-

oplæggene, så det kan blive skrevet ind i vores fælles tekniske ordbog, 

både på dansk og engelsk. 
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I skal nu i gang med at lave jeres grundforløbsprojekt indenfor specialet 

Industriel Produktion. 

I skal lave jeres helt eget skakspil, hvor at i skal redegøre for de 3D CAD 

kompetencer som i har lært i løbet af grundforløbet. 

I skal lave et fuldt tegningssæt bestående af part-tegninger og 

samlingstegninger.  

Der skal redegøres for valgt design, fremstillingsmetoder og materialevalg 

gennem en rapport. 
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I dette sidste modul, vil der være mulighed for at få repeteret noget af den 

teori, som i har været igennem i løbet af dette grundforløb. 

 

Repetitionsemner for Industriel Produktion: 

• Tolerancer, Pasningstolerancer 

• Overfladeruhed 

• Tegningsstandarder/arbejdstegninger samt skalaforhold 

• Materialelære samt fremstillingsprocesser 

• Tidsplan 

• Arbejdsskader/ergonomi 

• CAD/IT-programmer 

Repetitionsemner for byggeri og anlæg: 

• Klimaskærm  

• Byggeloven og planloven  

• SBi-anvisninger 

• Murmål 

• Redningsåbninger og brand  

• Koter  

• Tegningsstandarder  

• Myndighedstegninger - byggeriets faser  

I løbet af ugen, vil der også blive givet feedback og karakter for jeres GF2 projekter. 

 

http://www.fagteori.dk/maaling/dimensionstolerancer/maal-uden-tolerance-2768-1.aspx
http://www.fagteori.dk/maaling/dimensionstolerancer/iso-tolerancer-akselhul.aspx
http://www.fagteori.dk/maaling/overfladeruhed.aspx
https://moodle.rts.dk/mod/resource/view.php?id=8141
https://moodle.rts.dk/mod/page/view.php?id=8140
http://www.fagteori.dk/materialelaere.aspx
http://www.fagteori.dk/drejebaenken.aspx
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Grundforløbsprøven 
Grundforløbsprøven er rammesat gennem den nationale standard for 

grundforløbsprøven.  

Eksaminations grundlag: 

En mundtlig opgave, varighed max. 30 minutter – opgaves løses individuelt. 

Den mundtlige prøve er baseret på i alt 6 opgaver med hver 10 spørgsmål inden for 

begge specialer - Eleven trækker én af de 6 opgaver, og har 30 minutter til at forberede 

svarene til spørgsmålene. Herefter kommer eleven ind til selve prøven, som foregår 

som en slags faglig dialog på baggrund af udtrukne spørgsmål. 

Bedømmelsesgrundlag for grundforløbsprøven: 

Eleven skal bestå den mundtlige grundforløbsprøve for at kunne komme videre til 

Hovedforløbet. 

Ud fra et pointsystem, der kan give max. 100 point, skal eleven have mindst 50 point 

for at kunne bestå, 

Der gives en samlet bedømmelse – bestået/ikke bestået.  

Grundforløbsprøven - indhold: 

Praktisk prøve: 
Eleven skal på 30 minutter besvare 10 spørgsmål ud fra en trukket 
spørgsmålspakke. Der er indarbejdet 5 spørgsmål i hvert speciale på uddannelsen 
– Byggeri og anlæg og Industriel produktion. 

Bedømmelseskriterier: 
Eleven bliver evalueret på besvarelserne i den praktiske del samt den mundtlige del. 

Mundtlig prøve: 
Eleven skal kunne demonstrere en grundlæggende viden om faglige problemstillinger 

og kunne anvende relevante faglige udtryk til beskrivelse af kendte faglige 

problemstillinger, her tages udgangspunkt i produktet fra elevens praktiske opgave. 

Bedømmelseskriterier: 
I bedømmelsen accepteres det, at eksaminator eller censor stiller vejledende 

spørgsmål i forbindelse med dialogen. Anvendelsen af vejledende spørgsmål har ikke 

betydning for elevens bedømmelse. 
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Tilrettelæggelse og didaktiske overvejelser 

Samarbejde  
I starten arbejdes ud fra en holdbaseret tilgang, hvori der indgår samarbejdsøvelser, 

hvor eleverne træner samarbejde med andre i forbindelse med planlægning af 

arbejdsprocesser og løsning af konkrete opgaver.  

Generelt arbejder eleverne gennem forløbet individuelt, særligt i forhold til teoretiske- 

og mindre/korterevarende praktiske opgaver, hvor fokus er lagt på konkrete faglige 

discipliner.  

Ved større eller længerevarende opgaver arbejder eleverne typisk sammen 2-3 

personers grupper. Ved gruppearbejder afstemmes gruppernes sammensætningen ud 

fra elevernes forudsætninger – det kan f.eks. være på baggrund af alder, erfaring og 

allerede opnåede kompetencer.  

Problemløsning  
Et givet forløb indledes typisk med grundlæggende teoretiske og praktiske øvelser 

udvalgt af underviseren.  

Differentiering og variation  
Undervisningen differentieres på indhold og proces, f.eks. kan der differentieres på 

antallet af opgaver, tid til den givne opgave, sværhedsgraden og graden af 

selvstændigheden i opgaveløsningen (f.eks. omkring lærerstøtte og frihed ift. form og 

indhold).  

På baggrund af den feedback eleverne får, vejledes de ift. kommende opgaver således, 

at udfordringen passer til deres niveau. 

Variationen findes i en vekselvirkning mellem forskellige opgavetyper (teori-praktik), 

men også i måden hvorpå eleverne kan tilgå og aflevere opgaverne fx som digitalt eller 

printet produkt eller et oplæg, en video, osv.  

Helhedsorienteret og Praksisrelateret  
Det arbejde som eleverne arbejder med kan langt hen ad vejen ikke direkte opdeles i 

specifikke fag- og delelementer, derfor foregår undervisningen ud fra et 

helhedsorienteret princip, hvor teori og fagligpraksis kobles sammen til helheder og 

undervisning – så der derved skabes mening og sammenhæng i forhold til den 

arbejdsproces og -tilrettelægning, som eleven vil møde på en virksomhed. 

Derfor anvendes projektarbejdsformen også i forhold til de længerevarende opgaver 

og forløb. Idet det giver eleven mulighed for at skabe den bedste kobling mellem den 

faglige teori og den anvendte praksis.   

Digitalisering  
Alle opgaver fra teori og praktik er tilgængelige via Roskilde Tekniske Skoles digitale 

læringsplatform Moodle. Der anvendes herudover Microsoft Teams til kommunikation 

med eleverne.  
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Evaluering og bedømmelse  
Bedømmelse af de enkelte fag, opgaver og projektforløb, som undervisningen er opdelt 

i, fremgå af beskrivelsen af forløbets indhold andetsteds i denne plan.  

Endvidere afholdes der jævnligt individuelle samtaler og opfølgning for hver elev med 

kontaktlæreren 

Løbende (feedback) evaluering   
.. Der foretages en løbende vurdering af elevens opfyldelse af dels de konkrete mål i det 

enkelte forløb og dels i forhold til den daglige undervisning. Der foretages også en 

vurdering af elevens evner til at opfylde grundforløbets mål på daglig basis. Den 

daglige feedback skal være med til at eleven oplever, hvor han/hun er i forhold til de 

opstillede mål. 

Den løbende bedømmelse og feedback skal sikre, at eleven følger sin uddannelsesplan 

og skal medvirke til, at uddannelsesplanen evt. revideres, hvis dette er nødvendigt.  

Der ses særligt på følgende i forbindelse med feedback og bedømmelse af eleven:  

• Det daglige arbejde med de faglige opgaver  

• Aflevering af opgaver og projekter  

• Elevens fremmøde til undervisningen  

Afsluttende evaluering (feedback)  
Der laves en afsluttende bedømmelse i forbindelse med grundforløbets afslutning. Den 

afsluttende bedømmelse kan indeholde en eller flere standpunktskarakterer og/eller 

eksamenskarakterer. Der gives standpunktskarakterer i alle fag, i forbindelse med det 

enkelte fag er gennemført.  

Grundforløbet afsluttes på grundforløbets anden del med grundforløbsprøven. Det er 

overgangsmålene for den givne uddannelse, der udgør grundlaget for den afsluttende 

bedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag … 
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Grundlaget for den lokale undervisningsplan 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK nr. 2499 af 13/12/2021 
(https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2499#idc8f66a31-da9c-4880-be7b-9a58e2473067)  

 

 §53. Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale 

uddannelsesudvalg. Der udarbejdes undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb 

og hovedforløb. Undervisningsplanen er skolens dokumentation af undervisningen og 

skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne eller 

lærlingene skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig 

på skolens hjemmeside. 

Stk. 2. Det påhviler skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg at følge 

behovet for fornyelse af undervisningsplanen og foretage fornøden revision. 

 

§ 54. Den lokale undervisningsplan udgør skolens lokale dokumentation for 

undervisningen og skal som minimum indeholde en overordnet beskrivelse af 

følgende: 

1) Læringsmål for undervisningen. Beskrivelsen kan bestå i henvisning til fagmål eller 

kompetencemål, som kan være uddybet ved lokal fastlagte mål. 

2) Indholdet i undervisningen, herunder det planlagte faglige indhold, og hvordan 

undervisningen planlægges helhedsorienteret, differentieret, tværfagligt og 

praksisrelateret. 

3) Evaluering og bedømmelse, herunder rammer for den løbende evaluering samt 

bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier for den afsluttende bedømmelse 

af fagene. 

Stk. 2. Den lokale undervisningsplan skal ved ændringer indeholde en 

overgangsordning. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2499#idc8f66a31-da9c-4880-be7b-9a58e2473067

