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Trin 1 Vejledning i afsluttende prøve - snedkeruddannelsen 
 
 
For bygningsmontør, træoperatør døre og vinduer og træoperatør møbel finder den 
afsluttende prøve sted på det 3. skoleophold på trin 1.  
 
Afslutning i uddannelsens trin 1 skal beregnes således at eleven som minimum får 78 ugers 
uddannelsestid og som maksimum 84 ugers uddannelsestid i hovedforløbet. Hvis eleven har været 
i praktik forud for grundforløbet, kan denne praktiktid fratrækkes uddannelsestiden i hovedforløbet.  
 
Afslutningsdatoen er altid fredag i en uge, men er ikke nødvendigvis sidste dag i sidste skoleforløb 
på hovedforløbet. Oplysning om bedømmelsesresultat sker ved afslutning på sidste skoleforløb, 
men udlevering af uddannelsesbevis først sker på afslutningsdatoen i praktikvirksomheden eller i 
skolepraktikken. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 
finder anvendelse. 
 
Prøvens afholdelse 
Prøven består af et projekt med udgangspunkt i elevens valgfri specialefag. Projektet tager 
udgangspunkt i kompetencemålene for uddannelsens trin 1 (sidste afsnit). Skriftligt og elektronisk 
opslagsmateriale, herunder elevens egne notater og regnemaskine må anvendes ved 
udarbejdelse af det praktiske produkt og den skriftlige dokumentation og ved den efterfølgende 
mundtlige prøve. Projektets indhold tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg. 
 
Projektet består af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af 
projektbeskrivelse, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. 
Projektet løses inden for en varighed af 50 timer. Dokumentation og praktisk produkt præsenteres 
af eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusiv votering. Der gives en 
prøvekarakter på grundlag af en samlet bedømmelse. 
 

Bedømmelse og karaktergivning ved afsluttende prøve 

1. De afsluttende prøver for bygningsmontør og træoperatør bedømmes af en lærer udpeget af 
skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. 

2. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og repræsentere henholdsvis 
arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden i det faglige udvalg. Censorerne skal opfylde 
habilitetskravene i henhold til eksamensbekendtgørelsen. 

3. I forbindelse med afsluttende prøve anvendes de bedømmelsesskemaer, Fællesudvalget har 
udarbejdet. Se; ”Vejledning i bedømmelse snedkeruddannelsen”. 

4. Ved karaktergivning benyttes 7-trins-skalen, hvor den laveste karakter er – 3 og den højeste er 
12. 

5. For bygningsmontør og træoperatør gælder, at det samlede eksamensresultat er 
gennemsnittet af bedømmelserne for prøverne i henholdsvis dokumentation (teori) og praktiks 
prøve. Gennemsnittet af bedømmelserne afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen 
Eleven har bestået, når gennemsnittet uden afrunding er mindst 02. 
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6. Har eleven bestået prøven, modtager han/hun et uddannelsesbevis i henhold til 
hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.  
Snedkerfagets Fællesudvalg sender uddannelsesbeviset til formanden for det lokale 
uddannelsesudvalg. Formanden for Snedkerfagets Fællesudvalg har da underskrevet 
uddannelsesbeviset, og formanden for det lokale uddannelsesudvalg underskriver det.  
I uddannelsesbeviset anføres den samlede karakter og der tilføjes det bogstav fra ECTS -     
skalaen, som svarer til den pågældende karakter, som angivet i nedenstående skema: 

 
 
7-trins-skalaen		

12,0	–	11,0	 10,9	-	8,5	 8,4	-	5,5	 5,4	–3,1	 3,0	–	2,0	 1,99	-	÷1,5	 ÷1,4	-	÷3	

12	 10	 7	 4	 02	 00	 -3	

A	 B	 C	 D	 E	 Fx	 F	
 
 
 
Kompetencemål for bygningsmontører 

 
1. opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og 
standardmaskiner på værksted eller byggeplads, 
 
2. foretage materialevalg af træ, aluminium, komposit samt pladematerialer på baggrund af 
informationer om materialers tekniske egenskaber samt bearbejdningsmuligheder, 
 
3. ved hjælp af it-redskaber, planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser i en 
produktionsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og bearbejdningsformer, og i 
samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsformen og til kvalitetskontrol, 
 
4. udvikle ideer og begrunde behovet for forbedringer i arbejdsprocesserne ud fra en forståelse af, 
hvordan jobfunktionen indgår i virksomhedens samlede værdikæde i et internationalt perspektiv, 
 
5. analysere og dokumentere i form af elektronisk tegning og beregning samt udføre formgivnings- 
eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter 
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design, 
 
16. foretage måltagning, samling og montage af præfabrikerede trapper indvendigt i etagebyggeri 
under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler, 
 
17. ud fra et kendskab til almindeligt forekommende døre- og vinduestyper foretage måltagning, 
montering og fugning af vinduer og udvendige og indvendige døre, herunder udvælge og anvende 
forskellige typer befæstelsesmaterialer under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler, 
 
18. foretage måltagning, tildannelse og montage af elementer til køkken, bad og inventar på alle 
underlag samt montere gerigter, vinduesplader, inddækninger, afskygninger, tilbehør, greb, vask, 
lister og bordplader i alle materialer på opsætningsstedet under overholdelse af miljøkrav og 
sikkerhedsregler, 
 
19. opbygge strøgulve, lette indvendige vægge og indvendig beklædning af vægge, samt udlægge 
trægulve med parket eller brædder og opsætte fodpaneler under overholdelse af miljøkrav og 
sikkerhedsregler, 
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20. opsætte lofter, underlag for disse og skyggelister under overholdelse af miljøkrav og 
sikkerhedsregler. 
 
 
Kompetencemål for træoperatør døre og vinduer 
 
1. opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og 
standardmaskiner på værksted eller byggeplads, 
 
2. foretage materialevalg af træ, aluminium, komposit samt pladematerialer på baggrund af 
informationer om materialers tekniske egenskaber samt bearbejdningsmuligheder, 
 
3. ved hjælp af it-redskaber, planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser i en 
produktionsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og bearbejdningsformer, og i 
samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsformen og til kvalitetskontrol, 
 
4. udvikle ideer og begrunde behovet for forbedringer i arbejdsprocesserne ud fra en forståelse af, 
hvordan jobfunktionen indgår i virksomhedens samlede værdikæde i et internationalt perspektiv, 
 
5. analysere og dokumentere i form af elektronisk tegning og beregning samt udføre formgivnings- 
eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter 
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design, 
 
11. udføre maskinelle og håndværksmæssige arbejdsoperationer i en produktion af vinduer og 
døre under overholdelse af miljøkrav og sikkerhedsregler. 
 
 
 
Kompetencemål for træoperatør møbel 
 
1. opstille, betjene og vedligeholde almindeligt forekommende håndværktøj, el-håndværktøj og 
standardmaskiner på værksted eller byggeplads, 
 
2. foretage materialevalg af træ, aluminium, komposit samt pladematerialer på baggrund af 
informationer om materialers tekniske egenskaber samt bearbejdningsmuligheder, 
 
3. ved hjælp af it-redskaber, planlægge og dokumentere samtlige arbejdsprocesser i en 
produktionsopgave, herunder vælge maskiner, værktøj, materialer og bearbejdningsformer, og i 
samarbejde med andre løse problemer knyttet til produktionsformen og til kvalitetskontrol, 
 
4. udvikle ideer og begrunde behovet for forbedringer i arbejdsprocesserne ud fra en forståelse af, 
hvordan jobfunktionen indgår i virksomhedens samlede værdikæde i et internationalt perspektiv, 
 
5. analysere og dokumentere i form af elektronisk tegning og beregning samt udføre formgivnings- 
eller designopgaver med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger, der inddrager stilarter 
indenfor håndværk, arkitektur og industriel design, 
 
10. udføre manuelle og maskinelle arbejdsoperationer i industriel plademøbelproduktion inden for 
produktkategorierne plade- og korpuselementer, inventar, køkkenelementer og øvrige finerede 
emner under overholdelse af gældende miljøkrav og sikkerhedsregler. 
 


