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PLANLÆGNING OG 

FORMALIA 
 

FAGLIGT TEMA  
 

Det faglige tema er Byg, bolig og anlæg (BBA) og eksemplet er fra FGU Midtjylland. 
 

PRÆSTATIONSSTANDARDER OG MÅL 

 

 
Præstationsstandarder: 

 eleven kan planlægge og gennemføre produktion/service i et professionelt miljø i en 
rutinemæssig eller kendt situation, alene og i samarbejde med andre; 

 eleven kan selvstændigt sætte sig ind i forhold, der er nødvendige for den aktuelle 
produktion/service, og kan kommunikere med andre derom; 

 eleven kan udvise fleksibilitet og omstillingsevne. 
 

Faglige mål i form af viden, færdigheder og kompetencer som eleven kan udvise på niveau 3 jf. 
fagbilaget: 
Eleven har viden om: 

 værktøjer og materialers egenskaber og anvendelse 
 fagsproget, der hører til produktionen inden for det relevante beskæftigelsesområde 
 vigtigheden om brugen af personlige værnemidler 
 ergonomi 
 sikkerhedsforanstaltninger i produktionen og ved brug af maskiner og værktøj 
 normer og kulturer inden for fagområdet 
 kvalitetskrav og standarder i forhold til den konkrete produktion 
 uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder inden for fagområdet 
 arbejdsmiljørepræsentantens opgaver og kompetencer 
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Eleven har færdigheder i: 
 anvendelse og valg af materialer til bygge-, anlægs-, service- og produktionsopgaver 
 anvendelse og valg af håndværktøjer og maskiner 
 udførelse af lettere bygge-, anlægs-, service- og produktionsopgaver 
 forståelse i sikkerhedsmæssigt korrekt brug af de mest almindelige værktøjer og 

maskiner 
 tegningsforståelse, udregning af målestok m.m. 
 overholdelse af sikkerhedskrav, brug af personlige værnemidler og ergonomisk 

korrekt udførelse af arbejdet 
 at kunne udføre et sikkerhedstjek af de ved arbejdsopgaven anvendte værktøjer og 

maskiner 
 anvendelse af relevant fagsprog i den faglige kommunikation 

 

Eleven har kompetencer til at kunne: 
 planlægge og producere på et værksted eller anden lokation 
 forstå processer og planlægge i forhold til en stillet opgave 
 udføre egenkontrol 
 gennemføre arbejdsopgaver selvstændigt eller i samarbejde med andre 
 kvalitetssikre proces og produkt 
 sikre miljømæssige hensyn, herunder affaldshåndtering, kildesortering og korrekt 

bortskaffelse af affald og kemikalier 
 vurdere og udføre en sikkerhedsmæssige forsvarlig udførelse og indretning af 

arbejdsstedet 
 tage medansvar for samarbejde, sikkerhed og trivsel på arbejdspladsen 
 evne at løse en konflikt med relevant modpart på en hensigtsmæssig måde 
 evne at tage lederskab eller følgeskab i produktionssammenhænge 
 søge praktikplads eller beskæftigelse målrettet den ønskede branche 

 

KORT BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGEN (INKL. 

ARBEJDSPORTFOLIOEN) 
 

 

 

Eleverne har arbejdet med delprocesser i forbindelse med opbygning af gipsvæg, fra 
opsætning af lodrette reglar til påsætning af gipsplader samt spartling og maling. 
 

Indledende fase: 
opmåling til materialeforbrug og indhentning af materialer 
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valg af materialetyper ift. færdsel, funktionalitet og holdbarhed i værksted, stabilitet, 
lysindfald, lyddæmpning og krav til brandsikring. Desuden drøftede vi indkøb af mere 
miljøvenligt materiale, fx Lemix 
planlægge projekt/udførsel herunder udførelse af skitse med mål (eksempelvis tage højde 
for afstand mellem skillerumsreglar ift. standard gipsplade) 
 
Arbejdsfase: 
opsætning af skillerumsreglar 
montering af skruefast plade (12 mm OSB) 
montering af 1 lag gips (herunder korrekt skrueafstand og forskudte samlinger) 
spartling af samlinger og huller 
forankringsgrunder og maling 
 
Evaluering: 
feedback hvor elev og lærer i samarbejde reflekterede over læring ift. læringsmål. Hvad gik 
godt og hvad kunne vi lave om?  
feedforward. Den nye viden kunne fx fastholdes ved at gentage processen i lignende opgaver, 
fx ved studiehuse og hundehuse 
kobling på elevens uddannelsesplan og ønsker. Kunne eleven inddrage sin viden og læring til 
at kvalificere sit uddannelsesvalg? 
 
Eleven har vekslet mellem sidemandsoplæring og derefter selvstændig udførelse. Læreren 
har udført handlingen og forklaret undervejs, hvorefter eleven efterlignede. Desuden har der i 
undervisningen og på værkstedet været fokus på konkurrencer og quizzer samt faglig 
fordybelse undervejs. Faglig fordybelse har bestået af små videoklip samt tekster (mulighed 
for oplæsning) med efterfølgende samtaler i grupper. Eleverne har afleveret små opgaver 
undervejs, fx en kort video, hvor man viser og forklarer en problemstilling eller ordlister med 
fagord, hvor eleven har indtalt betydning med egne ord samt indsat billede. 
 
I arbejdsprocesserne er samtalerne så vidt muligt startet i hverdagssprog for at forstå 
problemstillingerne. Derefter har eleven efterhånden koblet fagudtryk på, dels på baggrund af 
de tekster og videoer, som eleven har læst og dels i samtalen undervejs i det praktiske 
arbejde. Desuden er der arbejdet med ordkort i forskellige spil, bl.a. ”quiz og byt”, hvor 
eleverne skulle gå rundt mellem hinanden og gætte hinandens fagudtryk ud fra 
hverdagsforklaringer. 
 
Eleven har løbende opsamlet materialer til arbejdsportfolioen. Det har været et krav, at der 
skulle være dokumentation for hver delproces, eleven skulle lave mapper med relevante 
overskrifter, fx ”indledende fase”, ”arbejdsfase” og ”evaluering”. Dokumenterne skulle variere 
i formen, men eleven kunne have fokus på materiale, der særligt understøttede elevens 
læringsstil. Det har været et krav, at et dokument skulle være koblet til noget, fx måtte der 
ikke lægges et billede op uden tekst. 
 
Eksempler på materialer, der kan lægges i arbejdsportfolioen, har været: skitser om 
skillevægsreglar, billeder af værktøj med tekst, video om brug af hensigtsmæssigt værktøj, 
arbejdsbeskrivelser, kopi af relevant fagtekst om sikkerhedsforhold og håndtering af affald. 
mm. 
 
I undervisningen er der arbejdet struktureret, dvs. med tydelige mål samt daglige planer i 
form af hovedpunkter på tavle, evt. også individuelle post-it el.lign. Eleverne er blevet trænet i, 
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at en opgave ofte kan inddeles i en indledende fase med planlægning, en arbejdsfase med 
udførelse samt en evaluering med bl.a. egen vurdering. Eleven er blevet støttet i løbende at 
overtage denne struktur, både ved selvstændige opgaver og ved opgaver i grupper. 
 
Desuden har det været et væsentligt pædagogisk princip at gentage og repetere 
arbejdsprocesser for at opnå sikkerhed i udførelsen. For at eleven kan overføre det tillærte i 
nye situationer, har det været vigtigt, at eleven selv kunne komme med andre eksempler, hvor 
det lærte, kunne anvendes. Helt konkret har vi lagt vægt på, at en oplæring skal ske trinvis- fra 
tydelig instruktion af eleven- til at eleven kunne tage mere ansvar. I første udførelse fik eleven 
én instruktion ad gangen, næste gang skulle eleven selv byde ind med forslag til næste trin, 
finde værktøj, søge information ved uklarheder mm. Til sidst kunne eleven udføre en lignende 
opgave selvstændigt. 

 

PRÆSENTATIONSPORTFOLIO – UDVÆLGELSE OG 

BEARBEJDNING 
 

 
Eleven vælger en produktion/et emne, som han/hun er meget optaget af, netop for at bevare 
motivation. 
 

Efter hvert emne har holdet lavet en opsamling, og eleven har i den forbindelse løbende lagt 
materialer i sin arbejdsportfolio. Frem mod prøven udvælger eleven derfor materialer fra sin 
arbejdsportfolio, som skal være en del af elevens præsentationsportfolio. Dette sker som en 
integreret del af undervisningen op til prøven. 
 

Læreren har fokus på, at eleverne løbende træner mundtlige forklaringer af praksis i små 
grupper og/eller i plenum. Her kan videooptagelser også benyttes.  
 

Alle elever har løbende i undervisningen arbejdet med arbejdsportfolio som 
dokumentationsredskab. Læreren har fokus på at anvende forskellige medier, som tilgodeser 
elevernes forskellige læringsstile. Desuden italesættes de forskellige mediers fordele og 
ulemper. 
Eleven har generelt efter hvert emne/projekt fokus på opsamling af materialer under 
vejledning efter behov. 
 

Eleven, der skal til prøve, har været særligt optaget af produktionen af gipsvæg. Læreren 
vurderer, at denne produktion giver god mulighed for at bringe de faglige mål i spil, som 
eleven bedømmes ud fra. Derfor vælges emnet om gipsvæggen 2 -4 uger før prøven. Herefter 
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indsamler eleven relevant materiale fra arbejdsportfolioen. Fx skitser og tegninger over 
væggen, liste over materialeforbrug og værktøj, video og billeder af processen samt billeder 
af aktivitet om ordkendskab ift. værktøj og produktion. 
 

Læreren har hjulpet i transformationen med overblik og struktur. Det overordnede emne, dvs. 
produktion af gipsvæg er valgt af eleven, og herud fra vælger eleven underpunkter. Her er 
anvendt mindmap, og derefter laves en rækkefølge af underemnerne.  
 

Læreren forklarer de overordnede mål og bedømmelseskriterier fra Byg, bolig og anlæg. 
Derefter forfiner og tilføjer elev og lærer i samarbejde underemner til 
præsentationsportfolioen. Her med øje for målene fra BBA.  Som led i vejledningen og 
forfinelsen af materialerne stiller læreren spørgsmål til eleven, så eleven kan supplere med 
flere relevante informationer i sin præsentationsportfolio. 
 
I forhold til gipsvæggen har eleven forfinet beskrivelserne, tilføjet billede af aktivitet med 
ordkort, hvor eleverne har trænet fagord. Desuden opfordres eleven til at putte flere 
fagudtryk på de øvrige underemner. Eleven giver udtryk for, at han især i ekstern praktik er 
blevet afklaret ift. valg af uddannelse efter FGU. Han opfordres derfor også til at tage 
refleksioner over erhvervstræning med i præsentationsportfolioen, som en del af sin læring 
på FGU. 
 
Efter udvælgelsen træner eleven sin fremlæggelse i undervisningen.  
 
Læreren kan her hjælpe med struktur ift. at organisere, forfine og tilføje ud fra de 
overordnede mål og bedømmelseskriterier fra BBA. Det er vigtigt, at læreren finder balancen i 
at være vejleder og stadig lader eleven føle ejerskab til processen. Her er dialogen brugt som 
værktøj ved fx at støtte eleven i sine ideer og ønsker samtidig med, at læreren stiller 
spørgsmål og har målene for øje. Her er mindmap desuden brugt som stilladsering og 
struktur for eleven. På denne måde bliver det elevens selvstændige arbejde, der 
præsenteres. 
 

 

EKSAMINATIONSGRUNDLAG 

           
 

Præsentationsportfolioen er eksaminationsgrundlaget. (Den konkrete 
præsentationsportfolio vedlægges.) 
 

Læreren fastsætter de nærmere rammer for præsentationsportfolioens udformning, indhold 
og omfang. Præsentationsportfolioen indeholder udvalgt og bearbejdet materiale fra 
arbejdsportfolioen således, at det bearbejdede materiale afspejler eksaminandens aktuelle 
standpunkt. Læreren godkender præsentationsportfolioen som eksaminationsgrundlag jf. 
fagbilag. 
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På FGU Midtjylland er det et krav, at processer og produkter dokumenteres varieret, fx i form 
af billeder med tekst, arbejdsbeskrivelser, skitser, lister, video mm. Eleven skal være bevidst 
om fordele og ulemper i de forskellige dokumentationer samt egne læringsstile. 
 

BEDØMMELSESKRITERIER 
 

 

1. 

Fagbilagets bedømmelseskriterier. 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, 
at: 

2. 

Konkretisering med henblik på elevens aktuelle 
prøve med faglig fokus på gipsvæg: 

elevens præsentationsportfolio 

indeholder relevant og tilstrækkelig 

dokumentation af de valgte 

produktioner/processer. 

Har eleven indsamlet relevant dokumentation af 
processerne? 
Tegn på dette kan være: 
eleven har medtaget billeder med relevant 
billedtekst omkring indhold, fx af værktøj og 
materialer. 
eleven har medtaget før, under og efter billeder, 
der kan dokumentere hele processen. 

De valgte materialers relevans ift. 
elevens uddannelsesplan og valgte 
erhvervsprofil. 

Kan eleven koble produktionen til evt. afklaring af 
uddannelsesønske? 

Eleven demonstrerer i sin mundtlige 
præstation tilstrækkelig viden om 
materialer, sikkerhedsmæssige 
forhold, funktioner, fremstillings- og 
arbejdsprocesser og 
reparationsmetoder. 

Demonstrerer eleven viden om materiale, 
sikkerhed og bortskaffelse af spild. 
Tegn på dette kunne være: 
eleven kender forskel på anvendelsesmuligheder 
på OSB-plader og gipsplader. 
eleven kender til miljøvenlige gipsplader, fx 
Lemix. 
eleven kender til personlige værnemidler 
eleven kender til affaldssortering. 
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Eleven dokumenterer basal viden om 
metoder og normer inden for 
fagtemaet. 
 
 

Kan eleven gøre rede for delprocesserne i 
produktionen. 
Tegn på dette kunne være: 
eleven stiller reglar med den rigtige afstand ift. 
valgte materialer 
eleven har viden om standardmål på 
byggematerialer ift. produktet 
 
Kan eleven bruge relevant værktøj og forklare 
fordele og ulemper og aktivt foretage til- og 
fravalg. 
Tegn på dette kunne være: 
at eleven bruger gipsskruemaskine fremfor 
almindelig skruemaskine, hobbykniv fremfor 
gipshøvl, og at eleven kan begrunde dette. 

1. 
Fagbilagets bedømmelseskriterier. 

Ved bedømmelsen lægges der vægt på, 
at: 

2. 

Konkretisering med henblik på elevens aktuelle 
prøve med faglig fokus på gipsvæg: 

Eleven dokumenterer relevant løsning 

af faglige problemstillinger. 

 

Har eleven lavet løbende visuel dokumentation af 
processer og udførte opgaver?  
Tegn på dette kunne være: 
at eleven kan vise og begrunde sine løsninger ud 
fra fx skitser og billeder af vigtige 
problemstillinger. 

 
Eleven har kunnet søge og anvende 
relevant information til brug ved 
løsning af de dokumenterede opgaver. 

Eleven har søgt relevant information, fx om: 
 afstand mellem skruer på gipsplader 
 værnemidler 
 bortskaffelse af materiale på korrekt vis 

på den lokale genbrugsstation, fx hvilken 
container gipsplader skal i. 

Eleven anvender korrekt fagsprog i 
portfolioen. 
 

Anvender eleven korrekt fagsprog i portfolioen. 
Tegn på dette kunne være: 

 at eleven i sin portfolio bruger fagord som 
fx bundrem, toprem, gipsplade, gipsskrue 
mm i fx billedbeskrivelserne 

Eleven anvender ved den mundtlige 
eksamination korrekt fagsprog. 
 

 

Anvender eleven i sin mundtlige eksamination 
fagord som fx bundrem, toprem, rekler, fra kant 
til kant, gipsplade, spartelkant, 
gipsskruemaksine, gipsskrue, gipshøvl mm i sin 
fremstilling og i sine forklaringer. 

Eleven kan forklare de særlige faglige 
udfordringer i de beskrevne 
arbejdsprocesser. 
 

Kan eleven forklare: 
 princippet om ”fra kant til kant” 
 nødvendigheden i at måle præcis., fx 

hvordan man afsætter et mål ift. en 
blyantstreg 
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Portfolioen skal hovedsageligt bestå af 
egenproduceret materiale, og skal 
dokumentere forståelse for brug af 
mulighederne inden for det/de valgte 
medier. 

Kan eleven argumentere for valg af modalitet til 
formidling, fx fotos, tekst, film, punktform, 
skemaer mm. Fx at eleven medtager et videoklip 
for hurtigt at kunne vise processen ved valg af 
boremaskine. 

Såfremt eleven har medbragt et konkret 
produkt, indgår dette i bedømmelsen. 

 

Kan eleven koble produktet til sin fremlæggelse. 

 

 

 

BEDØMMELSESGRUNDLAG 
 

 
 

Bedømmelsesgrundlaget er det, som tæller med ved prøven.  
 

Bedømmelsesgrundlaget i henhold til fagbilaget er eksaminandens portfolio, herunder 
eventuelle fysiske produkter og eksaminandens mundtlige præstation.   
 

BEDØMMELSE OG VÆGTNING 
 

 
 

Eksaminandens præstation bedømmes bestået eller ikke bestået. 
 
I henhold til fagbilaget gives bedømmelsen på baggrund af en helhedsvurdering af 
eksaminandens samlede præstation.  
  
Dette gælder også ved den konkrete eksamination, og på FGU Midtjylland vægter vi 
præsentationsportfolioen samt evt. produkt med 60 % samt den mundtlige præstation med 40 
%. 
 

 

  



11 

Eksemplarisk FGU-prøve 
Byg, bolig og anlæg 

 

SELVE PRØVEN 
 

BESKRIVELSE AF SELVE PRØVEN 
 

 
På prøvedagen skal eksaminanden møde senest kl. 8.15. Prøven starter kl. 8.30 og varer ca. 30 
min. 
Prøven foregår i BBA lokalerne. 
Præsentationsportfolioen præsenteres i form af PowerPoint (inkl. tegning i Sketch up samt 
video) og produkt. Selve produktet er en væg i værkstedet, som eksaminanden har valgt at vise til 
selve prøven. 
 

Prøven foregår som følger: 
 Eksaminanden kommer ind i lokalet. Eksaminand og eksaminator samt censor hilser på 

hinanden. 
 Eksaminanden har ca. 10-15 minutter til sin præsentation inkl. præsentation af konkret 

produkt, derefter er der samtale med uddybende spørgsmål. 
 

Spørgsmål som eksaminator og censor kan stille, kan være (men begrænses ikke til) følgende: 
 Spørgsmål til eksaminandens dokumentation i præsentationsportfolioen, fx: 
 hvorfor har du valgt at bruge video i din præsentationsportfolio? 

 

 Spørgsmål til viden om materiale, sikkerhed og bortskaffelse af spild, fx: 
 hvorfor har du valgt almindelig gips fremfor Lemix? 
 hvorfor beklæder man ikke huse med OSB-plader? 
 hvorfor skal gips ikke blandes med småt brandbart på genbrugspladsen? 

 

 Spørgsmål til viden om metoder, fx: 
 findes der andre mål på gipsplader end 240x90? I så fald hvilke? 
 hvorfor bruger du ikke disse størrelser? 

 

 Spørgsmål til faglige udfordringer, fx: 
 hvorfor skal man måle fra start hver gang ved ”kant til kant”? 
 hvorfor skal man bruge gipsskruer? 

 

 

Efter samtalen, hvor eksaminanden via spørgsmålene har mulighed for at redegøre for sine valg 
og overvejelser, sendes eksaminanden ud af lokalet, mens eksaminator og censor voterer. 
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Eksaminanden kaldes tilbage og får sin bedømmelse, som enten er BESTÅET- eller IKKE 
BESTÅET, samt en kort forklaring på udfaldet. 
Eksaminanden ønsker til denne prøve at have mulighed for både at sidde og stå under prøven. 
Eksaminanden bestemmer ved prøvens start, om der må afbrydes i oplægget, eller om 
eksaminanden foretrækker at vente til efter oplægget.   

TJEKLISTE – 

FORBEREDELSE AF 

ELEVERNE  
Tjeklisten er vejledende og til inspiration. 

FORBEREDELSE AF ELEVERNE TIL 

PORTFOLIOPRØVEN 
TJEK 

1. Præsentation og gennemgang af eksempler på præsentationsportfolioen 
(hvis muligt). 

2. Præsentation og gennemgang af hvordan prøven foregår (jfr. punktet ”Kort 
beskrivelse af prøvens forløb”). 

3. Præsentation og gennemgang af bedømmelseskriterierne. 
4. Afholdelse af øve-prøver som led i undervisningen. 
5. Information om hvad eleven må og skal medbringe til prøven. 
6. Præcisering at læreren under prøveforløbet er eksaminator og eleverne 

eksaminander, og hvad det indebærer. 
7. Konkrete aftaler med elever der har særlige vilkår. 
8. Øvrige supplerende tryghedsskabende tiltag. 
9. Hvis fagbilaget eller læreplanen giver mulighed for gruppeprøve, laves 

endelige aftaler omkring grupper (hvis eleverne har arbejdet i grupper i 
dagligdagen, og ønsker at komme til prøve i gruppe). Tjek i det relevante 
fagbilag / læreplan om gruppeprøve er en mulighed. 

10. Oplysninger om regler og muligheder i tilfælde af at eleven kommer for sent, 
bliver syg, udebliver uden grund, snyder, mv.  

11. Oplysninger om klagemuligheder. 
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TJEKLISTE – PRAKTISKE 

OPGAVER FØR PRØVEN 
Tjeklisten er vejledende og til inspiration. 

 

PRAKTISKE OPGAVER TJEK 

Navneliste 
1. Aftal rækkefølge med eleverne og udarbejd navneliste med rækkefølge og 

tidspunkter på prøvedagen. 
2. Skal udleveres til eleverne inden prøven. 

 

 

Hvad skal lærer sende til censor? 
Følgende bør være censor i hænde senest 5 arbejdsdage før prøvedagen: 

1. Præsentationsportfolioerne. 
2. Bedømmelseskriterierne. 
3. Eventuelt den korte beskrivelse af processen omkring udvælgelse og 

bearbejdning 
4. Navneliste og evt. oversigt over grupper. 

 

Lav eventuelt et tjek på om der er styr på de administrative censoropgaver på 
egen skole. 
Tjek om der er særlige deadlines i jeres censornetværk. 

 

Klargøring af lokaler og udstyr 
1. Sørg for lokale/lokaler er klar til prøven samt skiltning på døre. 
2. Sørg for klargøring af udstyr, materialer, netforbindelse, mv. 
3. Sørg for et sted/lokale, hvor eleverne kan opholde sig, mens de venter, og 

når de kommer ud fra prøven. 

 

Øvrige opgaver 
1. Lav eventuelt interne aftaler med øvrige medarbejdere, fx vedr. elever  
2. med særlige vilkår. 
3. Sørg eventuelt for bestilling af forplejning /eller sikre det er gjort. 
4. Få styr på hvem der er prøveansvarlig under prøveforløbet (i tilfælde af der 

opstår situationer, der kræver hjælp). 
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TJEKLISTE TIL 

PRØVEDAGEN - 

FORVENTNINGER OG 

ROLLER 
Tjeklisten er vejledende og til inspiration. 
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FORVENTNINGSAFSTEMNING MED CENSOR TJEK 

Forventningsafstemning med censor 
Der bør afholdes telefonisk møde med censor i god tid inden prøven for at skabe fælles 
forståelse for prøvens væsentlige forhold, jfr. punkterne nedenfor. 
Desuden er det vigtigt at mødes med censor i god tid på selve prøvedagen, så I har tid til at 
følge op på telefonsamtalen og afklare eventuelt nye spørgsmål, der er dukket op efter 
telefonsamtalen. 

 

Eksaminators rolle under prøven 
Læreren er eksaminator og leder prøven. Eksaminator skal sikre, at gennemførelse og 
bedømmelserne foregår efter reglerne, samt at eksaminanderne har forstået 
bedømmelsen og begrundelsen herfor.  
Både eksaminator og censor har en anerkendende tilgang til eksaminanden under 
prøven, og begge bidrager til at skabe tryghed for eksaminanden. 

 

Censors rolle under prøven  
Det aftales, i hvilket omfang censor deltager aktivt i eksaminationen.  
Det aftales eventuelt, at censor er tidtager under eksaminationerne. 
Censors officielle opgaver er at: 
påse at prøverne afholdes efter gældende regler; 
medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling; 
at eksaminanderne får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med 
reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. 
Både eksaminator og censor har en anerkendende tilgang til eksaminanden under 
prøven, og begge bidrager til at skabe tryghed for eksaminanden. 

 

Eksaminandens rolle under prøven 
 Eksaminanden møder minimum 15 minutter før prøven. Eksaminanden medbringer 

sin præsentationsportfolio og andet relevant materiale fra undervisningen. 
 Eksaminanden fremlægger sin præsentationsportfolio og deltager i en samtale 

med eksaminator og censor samt svarer på spørgsmål. 
 Eksaminanden deltager aktivt og konstruktivt under hele prøven. 
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Votering og formidling af karakteren 
Det aftales, i hvilket omfang censor deltager aktivt i eksaminationen.  
Det aftales eventuelt, at censor er tidtager under eksaminationerne. 
Censors officielle opgaver er at: 

 påse at prøverne afholdes efter gældende regler; 
 medvirke til og påse, at eksaminanderne får en ensartet og retfærdig behandling; 
 at eksaminanderne får en pålidelig bedømmelse, der er i overensstemmelse med 

reglerne om karaktergivning og øvrige regler for uddannelsen. 
Både eksaminator og censor har en anerkendende tilgang til eksaminanden under 
prøven, og begge bidrager til at skabe tryghed for eksaminanden. 
Censor og eksaminator voterer og giver en fælles bedømmelse. 
Herefter kommer eksaminanden ind og får sin bedømmelse af eksaminator samt 
begrundelse herfor. Eksaminander kaldes altid ind enkeltvis, også ved gruppeprøver. 
I tilfælde af uenighed ved bedømmelsesformen Bestået / Ikke bestået er censors 
bedømmelse afgørende. 
I tilfælde af uenighed ved 7-trinsskalaen giver censor og eksaminator hver en karakter. 
Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste 
karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den 
endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, 
og ellers den nærmeste lavere karakter. 

 

 

TJEKLISTE – PRAKTISKE 

OPGAVER EFTER 

PRØVEN 
Tjeklisten er vejledende og til inspiration. 

FORVENTNINGSAFSTEMNING MED CENSOR 
TJEK 

Aflevere karakterlister til administrationen 
Udfyldte og underskrevne karakterlister afleveres til administrationen af 
eksaminator og censor i fællesskab 
(Og/eller sikre de er korrekt indskrevet i skolens system, fx Uddata). 

 

Opbevare notater et år efter prøven 
Både censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen og 
karakterfastsættelsen til personligt brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en 
eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år og i overensstemmelse med 
GDPR-reglerne.  
Tjek eventuelt om din egen skole har procedurer for dette. 

 

Rydde op i lokalet/lokalerne efter prøven  
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Som udgangspunkt rydder eleverne selv op efter prøven. Eksaminator sikrer det er 
gjort og/eller foretager de sidste fornødne oprydningsopgaver. 
Evaluering  
Evaluering af forløbet og prøven, sammen med team og leder, samt med eleverne hvis 
det er muligt. 
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