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Teknisk designer  

– Hovedforløb 1-2-3-4 byggeri og anlæg 

Links til mål ol. 
• Uddannelsesbekendtgørelsen findes på 

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

• Fagbilag, vejledninger og prøver: 

o Grundfag (matematik, engelsk): 

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 F 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 

 

  

  

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


LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Hovedforløb 1-2-3-4 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole

  4 

 

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. 

https://brandogsikring.dk/kurser/brandkurser/elementaer-

brandbekaempelse/  

Valgfag 

Der udbydes følgende valgfag på hovedforløbets 3. del:  

• 10362 - Energirigtigt byggeri  

• 10366 – Bæredygtigt byggeri 

• 1416 - Bygningsreglementet og brandkrav 

• 10369 – Visualisering og animation  

 

  

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
https://brandogsikring.dk/kurser/brandkurser/elementaer-brandbekaempelse/
https://brandogsikring.dk/kurser/brandkurser/elementaer-brandbekaempelse/
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Undervisningen på Hovedforløbende  

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.  

Fagene er opdelt på følgende måde i forhold til de forskellige skoleperioder: 

Hovedforløb 1 – 10 uger 

20635 – Planlægning, formidling og samarbejde i projekter - Avanceret 

20637 – Virtuel Reality og Augmentet Reality - Rutineret 

20642 – Teknisk dokumentation - Avanceret 

1306 – Beregning og konstruktion - Avanceret 

 

Hovedforløb 2 – 10 uger 

20636 – Dokumentstyring – Rutineret 

1375 - Anlægsteknik B/A - Avanceret 

10734 - Fremstilling af tekniske tegninger - Avanceret 

16917 - Bygningskonstruktion og prisoverslag - Avanceret 
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Hovedforløb 3 – 14 uger (10 uger for EUV2) 

10358 - Anvendelse af GIS I – Avanceret  

20644 – Bygningsdetaljer – Avanceret 

10737 – Projekt teknisk dokumentation B/A – Avanceret  

16918 – 3D afbildninger af bygninger B/A – Avanceret 

 

HF4 – 6 uger (Svendeprøveforløb) 

1379 - Kvalitetsstyring – Avanceret  

Repetition  

2022 – Afsl.prv Teknisk designer Bygge og anlæg 
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Hovedforløb 1 

20635 – Planlægning, formidling og samarbejde i projekter 

Eleven har indsigt i projektarbejdsformen og 

kender de grundlæggende principper for 

projektarbejde. 

X  X      

Eleven kan udforme en projektbeskrivelse, der 

klart beskriver projektets formål, mål og 

rammer samt projektets faser. 

X  X      
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Eleven kan udforme en plan for projektets 

gennemførelse, der opdeler et projekt i et 

hierarki af mindre dele og opgaver. 

X  X      

Eleven har viden om forskellige projektmodeller 

herunder vandfaldsmodellen, Scrum og PRINCE 

2. 

X        

Eleven har kendskab til interessent- og 

risikoanalyse i forbindelse med gennemførelse 

af projekter. 

X  X      

Eleven kan samarbejde i teams og netværk samt 

bidrage til vidensdeling på tværs af flere 

faggrupper i virksomheden. 

X  X      

Eleven har viden om samarbejde og 

gruppedynamik i projektteams og kan håndtere 

konflikter som grundlag for at drive arbejdet 

med projektet videre. 

X  X      

Eleven kan på baggrund af indsigt i kropssprog 

og forskellige menneske-typer gennemføre en 

effektiv kommunikation med kolleger og 

interessenter. 

X  X      
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Eleven kan under anvendelse af relevante 

værktøjer formidle opgaver og problemstillinger 

for kolleger og interessenter undervejs i et 

projektforløb. 

X        

Eleven kan afrapportere og formidle projekter 

og projektforløb under anvendelse af tekst, 

billeder, grafik og video samt bruge digitale 

møde-værktøjer fx Teams, Zoom mv. i 

projektforløb. 

X        

20637 – Virtuel Reality og Augmentet Reality - Rutineret 

Eleven kan udarbejde 3D modeller til brug i VR 

og AR. 
 X       

Eleven kan udvælge software som kan anvendes 

til VR og AR. 
 X       

Eleven kan fremstille brugerdefinerede 

scenarier i VR og AR. 
 X       

Eleven kan udarbejde animationer i VR og AR.  X       

Eleven kan identificere og udvælge 

arbejdssituationer, hvor der er behov for VR 

eller AR. 

 X       

Eleven kan bearbejde og tilrette en eksisterende 

VR- eller AR-model. 
 X       
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Eleven kan i samarbejde med andre udvikle 

modeller til præsentation. 
 X       

Eleven kan anvende VR og AR til at finde fejl i 

konstruktionsopbygninger. 
 X       

Eleven kan kvalitetssikre konstruktionsmodeller 

ved brug af VR og AR. 
 X       

Eleven kan håndtere VR-udstyr korrekt.  X       

20642 – Teknisk dokumentation - Avanceret 

Eleven kan under anvendelse af tidssvarende 

normer og standarder udarbejde en 

fyldestgørende teknisk dokumentation til en 

given opgave, herunder fremstille, administrere 

og formidle teknisk dokumentation inden for 

industriel produktion eller byggeri og anlæg. 

  X      

Eleven kan fremstille en teknisk tegning under 

anvendelse af retvinklet projektion herunder 

anvende stregarter iflg. DS/ISO 128 og 

målsætning efter DS/ISO 129. 

  X      

Eleven kan ved fremstilling af en teknisk tegning 

vælge den mest hensigtsmæssige 

afbildningsform herunder anvende relevante 

snit iflg. DS/ISO 128. 

  X      
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Eleven kan fremstille og udskrive tekniske 

tegninger i overensstemmelse med gældende 

standard, herunder indlægge snit- og 

detaljetegninger, indsætte og redigere 

målsætning og andre påtegninger, samt oprette 

og indsætte tegnings-hoveder med relevante 

informationer. 

  X      

Eleven kan indsætte foldemærker og folde 

tegninger efter de foreskrevne standarder. 
  X      

Eleven kan udarbejde teknisk dokumentation til 

brug for CE-mærkning på baggrund af et 

generelt kendskab til reglerne for CE-mærkning. 

  X      

Eleven kan med udgangspunkt i 3D CAD 

modeller fremstille tekniske visualiseringer, 

herunder indsætte lys og påføre materialer.   X      

Eleven kan indsætte kamera i scenen, og justere 

grundlæggende kameraegenskaber. 
  X      

Eleven kan rendere billeder til egnede grafiske 

filformater. 
  X      

Eleven kan fremstille animerede billedsekvenser 

som fx walkthrough gennem bygninger og 

anlæg, bevægelige industrielle konstruktioner, 

samlingsvejledninger etc. 

  X      
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Eleven kan rendere en billedsekvens til en 

samlet fil i et egnet videoformat. 
  X      

Eleven kan udvælge eksisterende materialer fra 

et materialebibliotek. 
  X      

Eleven kan definere nye materialer.   X      

Eleven kan påføre fotorealistiske overflader på 

3D-CAD modeller 
  X      

Eleven kan udarbejde teknisk 

præsentationsmateriale, herunder 3D 

visualiseringer med baggrundsbilleder i form af 

bygninger, anlæg, industrielle emner og 

landskaber. 

  X      

Eleven kan med udgangspunkt i CAD-tegninger, 

egne skitser og digitale billeder udføre en digital 

redigering af udgangsmaterialet til anvendelse i 

teknisk dokumentation. 

  X      

Eleven kan tilpasse filstørrelse og opløsning til 

den konkrete anvendelse. 
  X      

Eleven kan ud fra 3D CAD modeller og anden 

teknisk dokumentation udarbejde en 

brugervejledning i PDF format for et givent 

produkt. 

  X      
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Eleven kan på baggrund af teknisk 

dokumentation inden for bygge- og anlæg eller 

industriel produktion fremstille en teknisk 

præsentation i et præsentationsprogram. 

  X      

Eleven kan indsætte billedfiler og videofiler i 

egnede formater i præsentationen. 
  X      

Eleven kan indsætte en bearbejdet tekst 

herunder stikord. 
  X      

1306 – Beregning og konstruktion - Avanceret 

Eleven kan selvstændigt løse og gennemføre 

udarbejdelsen af en brugbar skitse på baggrund 

af en opmåling af en given konstruktion eller et 

givet rum i hvilket en konstruktion skal 

indsættes, under hensyn til funktionsbestemte 

grænse flader. 

   X     

Eleven kan vurdere, planlægge, og gennemføre 

en optimering af et element, der er påvirket til 

bøjning gennem en overslagsmæssig 

styrkeberegning og formidle hvilke variabler der 

er ændret for at opnå et optimalt resultat. 

   X     
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Eleven kan vurdere, planlægge, og gennemføre 

en optimering af et element, der er udsat for 

forskydningskræfter gennem en 

overslagsmæssig styrkeberegning og formidle 

hvilke variabler der er ændret for at opnå et 

optimalt resultat. 

   X     

Eleven kan vurdere, planlægge, og gennemføre 

en optimering af et element, der er udsat for 

træk- og/eller trykkræfter gennem en 

overslagsmæssig styrkeberegning og formidle 

hvilke variabler der er ændret for at opnå et 

optimalt resultat. 

   X     

Eleven kan med udgangspunkt i en skitse eller 

tegning påsat kræfter, selvstændigt udarbejde 

en beregningsmodel, og bestemme de 

resulterende kræfter på kraftsystemet under 

hensyntagen til ligevægtsbetin-gelserne. 

   X     

Eleven kan selvstændigt finde tyngdepunktet i et 

vilkårligt tværsnit i en given konstruktion, til 

brug for dels afbalancering af en større 

konstruktion, dels til korrekt påsætning af 

kræfter i forbindelse med statik såvel som 

styrkeberegninger. 

   X     
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Matematik Varighed: 2 uger Niveau: D 
 

Eleven kan anvende matematisk modellering til løsning af opgaver og undersøgelse af spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder opstilling, 

afgrænsning og løsning af opgaven samt fortolkning af det fremkomne resultat (modellerings- og ræsonnementskompetence). 

Eleven kan anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende kendte formeludtryk (symbolkompetence).  

 

Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, og tankegang og metoder (tankegangs- og repræsentationskompetence).  

 

Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens anvendelse, herunder veksle mellem hverdagssproget og det matematiske 

symbolsprog (kommunikationskompetence). 

Eleven kan anvende relevante hjælpemidler, herunder digitale hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).  
 

Hovedforløb 2 

20636 – Dokumentstyring – Rutineret 

Eleven har viden om kravene til 

dokumentstyring i ISO 9001. 
    X    

Eleven kan udføre projektbaseret 

dokumentkontrol i hele projektets livscyklus. 
    X    

Eleven har viden om 

dokumenthåndteringssystemer. 
    X    
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Eleven kan sikre en entydig identifikation af 

dokumenter og tegninger i et projektforløb 

herunder sikre sporbarhed af ændringer. 

    X    

Eleven kan udveksle, opbevare og vedligeholde 

dokumenter, billeder, lyd, tegninger og data i 

anvendelige formater. 

    X    

Eleven har viden om procedurer for 

godkendelse af dokumenter herunder 

anvendelse af elektroniske signaturer. 

    X    

Eleven har kendskab til arkivering og 

opbevaring af data set i forhold til forskellige 

dataformater. 

    X    

1375 - Anlægsteknik B/A - Avanceret 

Eleven kan selvstændigt foretage 

kurveafsætning og nivellering samt behandle 

indsamlede data. 

    X    

Eleven kan betjene nivelleringsinstrumenter og 

teodolit, i forbindelse med opmåling af arealer. 
    X    

Eleven kan udføre nivellement af arealet og     X    



LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Hovedforløb 1-2-3-4 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole  17 

 

afsætte kurver ved hjælp af teodolit. 

Eleven kan selvstændigt udføre jordberegning 

for afgravning/påfyldning ud fra nivellementet. 
    X    

Eleven kan vurdere og behandle løsningsforslag 

i forbindelse med jordarbejde under 

hensyntagen til miljø. 

    X    

Eleven kan planlægge en miljøundersøgelse af 

jordarealer inden igangsættelse af et 

byggeprojekt. 

    X    

Eleven kan anvende viden om klassificering af 

jord, efter jordprøve 
    X    

og bortskaffelse af forurenet jord.     X    

Eleven har forståelse for indretning af 

byggepladser, samt sikkerhed på byggepladsen, 

herunder miljømæssige forhold. 

    X    

Eleven har kendskab til geografiske 

informationssystemer (GIS) herunder 

opbygning, termologi, geodatabaser og 

registreringsdatabaser. 

    X    

10734 - Fremstilling af tekniske tegninger - Avanceret 

Eleven kan selvstændigt fremstille en      X   
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plantegning af bygningsdele herunder iflg. DS 

håndbog 113 anvende stregarter, målsætning, 

indsætte foldemærker og folde tegninger efter 

foldemærker. 

Eleven kan anvende et alsidigt sæt af 

færdigheder til, at fremstille tekniske tegninger 

med snit og facader herunder iflg. DS håndbog 

113 oprette facader og relevante snit samt 

anvende relevante snitflader iflg. DS håndbog 

113. 

     X   

Eleven kan med henblik på en standardisering af 

udgivet tegningsdokumentation, udarbejde en 

template til anvendelse indenfor bygge/anlægs 

branchen herunder opsætte templaten efter 

gældende DS/ISO standard for teknisk tegning 

(CAD) 

     X   

Eleven kan fremstille bygningstegninger i 2D og 

3D herunder oprette 3D tegninger ud fra givne 

længde- bredde- og højdemål samt anvende 

elevationer og eksterne referencer 

     X   

Eleven kan selvstændigt vurdere og identificere 

et problem herunder fremstille og anvende BIM 

og BIM objekter samt påføre og kunne udtrække 

informationer heraf. 

     X   

16917 - Bygningskonstruktion og prisoverslag - Avanceret 
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Eleven kan beregne mængder af medgået 

materiale til produktion af bygningsdele. 
     X   

Eleven kan beregne materialevægt, rumfang og 

areal af bygningsdele ud fra en 

mængdeudtagning. 

     X   

Eleven kan beregne materialespild.      X   

Eleven kan beregne en bygningsdels kostpris ud 

fra materiale- og tids-forbrug. 
     X   

Eleven kan beregne prisen af medgået materiale 

til produktion af en bygningsdel. 
     X   

Eleven kan beregne de variable omkostninger 

ved produktionen af bygningsdelen, herunder 

løn og sociale omkostninger i forbindelse med 

produktionen. 

     X   

Eleven kan beregne en bygnings salgspris ud fra 

kostpris. 
     X   



LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Hovedforløb 1-2-3-4 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole  20 

 

Hovedforløb 3 

10358 - Anvendelse af GIS I – Avanceret 

Eleven kan udføre forespørgsler og analyser af 

stedbestemte data ved hjælp af griddata og kan 

formidle resultaterne grafisk. 

      X  

Eleven kan opstille tabeller med stedbestemte 

data og efterfølgende justere tabellernes 

struktur. 

      X  

Eleven kan anvende et GIS program til at 

fremstille simple korttemaer ud fra forud 

indlagte tabeller. 

      X  

Eleven kan håndtere data og foretage 

forespørgsler i et GIS program. 
      X  

Eleven kan håndtere kort og databaser i et GIS 

program. 
      X  

Eleven kan oprette relationsdatabaser og 

eksportere data fra et GIS program til andre GIS 

programmer. 

      X  

Eleven kan formidle resultater fra analyser og 

forespørgsler gennem tematiske kort under 

hensyntagen til gængse krav og standarder til 

godt kortlayout. 

      X  
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Eleven kan anvende generalisering og grafiske 

variabler ved design af tematiske kort. 
      X  

Eleven kan gøre brug af data fra eksterne kilder i 

form af tabeller, raster og vektordata. 
      X  

20644 – Bygningsdetaljer – Avanceret 

Eleven kan udarbejde overordnede 

hovedtegninger og kan selvstændigt udvælge 

knudepunkter og udarbejde detaljetegninger. 

      X  

Eleven kan bruge BIM modeller til at registrere 

knudepunkter i konstruktioner 
      X  

Eleven kan udarbejde skitser og udarbejde 

bygningsdetaljer ud fra skitser. 
      X  

Eleven kan udarbejde og tilrette detaljer, under 

hensyntagen til bygningslovgivning, 

bygningsstil, tid og materialer. 

      X  

Eleven kan udarbejde bygningsdetaljer med 

målsætning og beskrivelse for arbejdsudførelse, 

samt at udfører detaljer iht. tegningsstandarder 

fra BIPS. 

      X  

Eleven kan udføre henvisninger imellem 

hovedtegninger og detaljetegninger iht. BIPS. 
      X  
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Eleven kan 3D scanne eksisterende 

konstruktioners knudepunkter. 
      X  

Eleven kan optegne eksisterende konstruktioner 

ud fra 3D scanninger 
      X  

Eleven kan udarbejde 3D modeller af 

knudepunkter 
      X  

Eleven kan udarbejde færdige VR-modeller af 

knudepunkter til brug for kvalitetssikring. 
      X  

10737 – Projekt teknisk dokumentation B/A – Avanceret 

Eleven kan udarbejde et projektoplæg, der med 

udgangspunkt i elementer fra de obligatoriske 

uddannelsesspecifikke fag, grundfag, relevante 

valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke fag og 

inddragelse af tværfaglig viden samt 

oplæringserfaringer beskriver en relevant faglig 

problemstilling, som eleven skal arbejde med 

som projektopgave og dokumentere i en 

projektrapport. Projektoplægget udformes af 

      X  
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eleven og skal godkendes af skolen. 

Eleven kan gennemføre projektopgaven ved at 

anvende tidssvarende teknologier, metoder, 

teknikker og inddragelse af miljømæssige, 

administrative og økonomiske overvejelser i 

projektet. 

      X  

Eleven kan udarbejde den nødvendige skriftlige 

dokumentation for projektet. Herunder 

udarbejde dokumentation i form af en logbog 

eller tidsplan for projektforløbet. 

      X  

Eleven kan mundtligt redegøre for den anvendte 

systematik og metodik i løsning af opgaven, 

herunder bearbejdningsmetoder, arbejdsproces 

og implementering af teori og praksis 

      X  

16917 - Bygningskonstruktion og prisoverslag - Avanceret 

Eleven kan beregne mængder af medgået 

materiale til produktion af bygningsdele. 
      X  

Eleven kan beregne materialevægt,       X  



LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Hovedforløb 1-2-3-4 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole  24 

 

rumfang og areal af bygningsdele ud fra en 

mængdeudtagning. 

Eleven kan beregne materialespild.       X  

Eleven kan beregne en bygningsdels 

kostpris ud fra materiale- og tids-forbrug. 
      X  

Eleven kan beregne prisen af medgået 

materiale til produktion af en bygningsdel. 
      X  

Eleven kan beregne de variable 

omkostninger ved produktionen af 

bygningsdelen, herunder løn og sociale 

omkostninger i forbindelse med 

produktionen. 

      X  

Eleven kan beregne en bygnings salgspris 

ud fra kostpris 
      X  

Eleven kan beregne fortjeneste og 

dækningsbidrag for en bygning. 
      X  

Eleven kan beregne moms og evt. afgifter 

for bygningen. 
      X  

Eleven kan med udgangspunkt i et konkret 

byggeri udarbejde et pris-overslag, under 

anvendelse af priskurant. 

      X  

Eleven kan redegøre for prisoverslagets       X  
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forudsætninger og usikkerhed. 

Eleven kan vælge og anvende 

konstruktionsdetaljer inden for 

bygningsprojektering under hensyntagen til 

bygningens fysiske påvirkninger. 

      X  

Eleven kan vurdere bygningers statiske 

system og løse beregningsproblemer i 

samarbejde med andre. 

      X  

Eleven kan vurdere en 

bygningskonstruktions bærende og 

stabiliserende bygningsdele 

      X  

Eleven kan medvirke ved dimensionering af 

statiske konstruktioner. 
      X  

Eleven kan foretage metodevalg i forhold til 

bygningskonstruktioner og projektering 

heraf. 

      X  
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Engelsk Varighed: 2 uger Niveau: E 

 

Eleven kan forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om udvalgte emner. 

Eleven kan forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om udvalgte emner. 

Eleven kan redegøre for et forberedt stofområde.  

Eleven kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset emner og kontekster. 

Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og formål. 

Eleven kan anvende præcist og afgrænset ordforråd inden for udvalgte emner. 

Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og præcist 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 og effektiv kommunikation følges. 
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Hovedforløb 4 

379 - Kvalitetsstyring – Avanceret 

Eleven kan anvende kvalitetsbegreber og kan 

formidle kvalitetens betydning for alle 

aktiviteter. 

 X     X X 

Eleven har et indgående kendskab til DS/ISO 

9000. 
 X      X 

Eleven kan anvende de gængse 

kvalitetsstandarder og certificerings-systemer 

samt mærkninger. 

 X     X X 

Eleven har viden om sammenhængen mellem 

produktstyring, kvalitet, målsætning og 

omkostninger. 

 X     X X 

Eleven kan deltage i bygge- og 

anlægsvirksomheders forebyggende aktiviteter 

vedrørende kvalitetssikring, herunder 

uddannelse, træning, metodeudvikling og 

kontrol. 

 X      X 
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Eleven kan udarbejde dokumentation i 

forbindelse med bygge- og 

anlægsvirksomheders kvalitetskontrol og 

kvalitetssikring. 

 X      X 

Eleven kan udføre og udarbejde kvalitetsplaner 

for modtagelse, udførelse og slutkontrol inden 

for bygge branchen, herunder 1 års og 5 års 

eftersyn. 

 X      X 

Repetitionsmodul  
Her bruger eleverne og underviseren tid på at forberede svendeprøven og sikre at eleverne er rustet til at gennemføre denne. 

2022 – Afsl.prv Teknisk designer Bygge og anlæg 

Eleven kan bestå den afsluttende prøve 
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Det planlagte faglige indhold 

 

Moduler Bedømmelse og evaluering af opgaverne samt opgavebeskrivelser 

Der linkes til opgavebeskrivelser som også beskriver 

bedømmelseskriterier samt hvordan eleverne får feedback. 
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Opgave 1 – Daginstitution 

 

Opgave 2 – Lejlighedskompleks 

 

Opgave 3 - Skole 
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Opgave  

 

../Nyt%20forløb/20635%20-%20Planlægning,%20formidling%20og%20samarbejde/Opgavebeskrivelse%20-%20Individuel%20opgave.pdf
../Nyt%20forløb/20635%20-%20Planlægning,%20formidling%20og%20samarbejde/Opgavebeskrivelse%20-%20Gruppeopgave%201.pdf
../Nyt%20forløb/20635%20-%20Planlægning,%20formidling%20og%20samarbejde/Opgavebeskrivelse%20-%20Lav%20en%20individuel%20projektbeskrivelse.pdf
../Nyt%20forløb/VR%20&%20AR/Opgaver/Opgavebeskrivelse%20VR%20&%20AR%20-%20Individuel%20opgave.pdf
../Nyt%20forløb/Teknisk%20dokumentation/Opgavebeskrivelse%20Teknisk%20dokumentation%20-%20Individuel%20opgave.docx
../Nyt%20forløb/Anlægsteknik%20BA/Opgavebeskrivelse%20-%20Gruppeopgave%201%20-%20anlægs%20teknik%20BA.pdf
../Nyt%20forløb/Projekt%20-%20Bæredygtigt%20hus/Opgavebeskrivelse%20-%20Projekt%20bæredygtigt%20hus.pdf
../Design%20en%20daginstitution%20i%20Slagelse.pdf
../Design%20en%20lejlighedsejendom%20i%20Slagelse%20(1).pdf
../Design%20en%20folkeskole%20i%20Slagelse%20(1).pdf
../Nyt%20forløb/Kvalitetsstyring/Opgave%20i%20kvalitetsstyring.pdf
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Svendeprøven 

Eksaminations grundlag: 
Eleven har 111 lektioner til at udforme en opgave som afgangsprojekt 

Bedømmelsesgrundlag for Svendeprøven: 

Der bedømmes på baggrund af en selvvalgt opgave fra eleven, opgavens indhold og 

faglige bredte vurderes af underviseren.  

I samarbejde med underviseren bliver opgaven og elevens tidsplan underskrevet og 

den konkrete opgave kan igangsættes. 

Eleven har 3 uger til opgaveløsningen (111 lektioner) det svare til 37 lektioner om 

ugen.  

Eleven har krav på vejledning under svendeprøveforløbet hvilket umyndiges i 30 

minutters vejledningsmøde om ugen, hvor eleven kan stille spørgsmål til sin opgave. 

Opgaven afleveres i en samlet digital mappe (Zip fil) ifølge gældende standard for 

mappestruktur som herefter fremsendes til censorerne af underviseren.    

Eleverne har efter endt aflevering 5 hverdage til at forberede deres mundtlige 

fremlæggelse. 

Elevens fremlæggelse bliver bedømt af 2 censorer og eleven underviser. 

Bedømmelsen tager udgangspunkt i uddannelsen og der kigges på eleven faglighed. 

Fagligheden dækker over elevens evne til at anvende den tillærte teori og den 

praktiskeudførelse.    

Elevens samlede karakter bliver vurderet sammen med afleveringen og der vurderes 

her samlet på fremlæggelsen og den digitale aflevering.   

Der gives en samlet bedømmelse – efter gældende karakterskala   

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.  
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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 mediegrafiske arbejde 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 digital 

læringsplatform. Der anvendes herudover Microsoft Teams til kommunikation med 

eleverne.  

  



LOKAL UDDANNELSESPLAN FOR TEKNISK DESIGNER UDDANNELSEN   

Emne: Hovedforløb 1-2-3-4 

 

Center for Medie og Kommunikation/Roskilde Tekniske Skole

  32 

 

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  
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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

