
 
Boligmontering - Kriterier for godskrivning 

1a. Kriterier for vurdering af, om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om 
erhvervsuddannelser 

Specialet autosadelmager  
 
Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:  
Møbelproduktion, polstrermøbelproduktion, små eller mellemstore polstrerværksteder, autosadelmagerområdet eller 
boligindretningsområdet. 
 
Eleven skal have været beskærtiget inden for følgende områder:  
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet. 
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd – og el værktøj inden for autosadelmagerområdet. 
Udvælgelse af materialer i forbindelse med autosadelmagerarbejde. 
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner. 
Indvendigt interiør i biler. 
Tegningslæsning samt brug af it. 
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. Eleven 
skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt. 
 
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:  
Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne"efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. 
august 2016. 
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. 
september 2014. 

 

1b. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om 
erhvervsuddannelser 

Specialet gardindekoratør  
 

Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder:  
Møbelproduktion, polstrermøbelproduktion, små eller mellemstore polstrerværksteder, autosadelmagerområdet eller 
boligindretningsområdet. 
 
Eleven skal have kendskab til:  
Fremstilling af dekorationer, gardiner og solafskærmning. 
Udvælgelse af materialer. 
Brug af hånd- og el-værktøj og vedligeholdelse af disse. 
Opstilling og betjening af symaskiner samt vedligeholdelse af disse. 
Tegningslæsning samt brug af it. 
Opsætning og montering af solafskærmninger. 
Opmåling til gardiner og eller persienner. 
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. 
Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt. 
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. 
 
Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:  
Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. 
august 2016. 
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. 
september 2014. 

 

 



1c. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov om 
erhvervsuddannelser 

Specialet møbelpolstrer  
 

Eleven skal have arbejdet som faglært eller ufaglært inden for et af følgende områder: 
Møbelproduktion, polstermøbelproduktion, små eller mellemstore polsterværksteder, autosadelmagerområdet, 
boligindretningsområdet. 
 
Eleven skal have været beskæftiget indenfor følgende områder:  
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for møbelpolsterområdet. 
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd-og el værktøj inden for polsterområdet. 
Udvælgelse af materialer i forbindelse med møbelpolstring. 
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner. 
Tegningslæsning samt brug af it. 
Arbejdsopgaverne skal have været varierede, og være foregået i samarbejde med eller under vejledning af fagkyndige. 
Eleven skal kunne udføre opgaver selvstændigt og rutinemæssigt. 
Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. 
 
Eleven skal have opnået følgende certifikater o.l. : 
Kompetencer svarende til "Førstehjælp på erhvervsuddannelserne" efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. 
august 2016. 
Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og Sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 1. 
september 2014. 

 

2a. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet autosadelmager 

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. 

Relevant erhvervserfaring  Varighed  
(måneder)  

Afkortning for euv 
(skoleuger)  

Afkortning for 
euv  
(praktik mdr.)  

Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet 12 1 1 
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd – og el værktøj 
inden for autosadelmagerområdet. 

4   1 

Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner 12 0,5 1 

Indvendigt interiør i biler 12 0,5 1 
Udvælgelse af materialer i læder og skind 12 0,5 0,5 
Udvælgelse af materialer i tekstiler 12 0,5 0,5 

 

2b. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet gardindekoratør 

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. 

Relevant erhvervserfaring  Varighed  
(måneder)  

Afkortning for euv (skoleuger)  Afkortning for euv  
(praktik mdr.)  

Udvælgelse af materialer 12   1 

Brug af hånd- og el værktøj og vedligeholdelse af disse 12   1 

Opstilling og betjening af symaskiner samt vedligeholdelse af disse. 12   1 

Opsætning og montering af solafskærmninger 12   1 

Opmåling til gardiner og eller persienner 12   1 
 



2c. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet møbelpolstrer 

Arbejdserfaringen skal være opnået inden for de seneste 5 år. 

Relevant erhvervserfaring  Varighed  
(måneder)  

Afkortning for euv 
(skoleuger)  

Afkortning for 
euv  
(praktik mdr.)  

Opstilling, betjening og vedligeholdelse af stationære maskiner samt hånd – og el værktøj 
inden for polsterområdet 

12 1 1 

Udvælgelse af materialer i læder og skind 12 0,5 0,5 
Udvælgelse af materialer i tekstiler 12 0,5 0,5 
Opstilling, betjening og vedligeholdelse af symaskiner 12 0,5 1 
Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for polsterområdet 12   2 

Polstring og opbygning af forskellige steltyper inden for autosadelmagerområdet 12   1 
 

3a. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet autosadelmager 

Uddannelse  Titel  Uddannelseskode  Afkortning for euv (skoleuger)  Afkortning for euv  
(praktik mdr.)  

EUD Møbelpolstrer 1855 4 12 
EUD Gardindekoratør 1855 4 6 
Arbejdsmarkedsuddannelser Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien 

Geometri og projektionstegning i træindustrien 
Siddemøbel 
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ 
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri 
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler 
Materialer til bundsystemer i polstermøbler 
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler 
Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler 
Tilskæring af betræk til siddemøbler 
Design, produktudvikling og produktionsmodning 

40746 
40275 
32830 
44358 
44897 
40299 
40300 
40301 
40303 
40304 
31577 

0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 

  

Gymnasiale uddannelser HTX 
STX 
HHX 
HF 

    3 

 

3b. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet gardindekoratør 

Uddannelse  Titel  Uddannelseskode  Afkortning for euv (skoleuger)  Afkortning for euv  
(praktik mdr.)  

EUD Møbelpolstrer 1855   4 

EUD Autosadelmager 1855   4 

EUD Tømrer 1350   2 

EUD Bygningssnedker 1410   2 

Arbejdsmarkedsuddannelser Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien 
Geometri og projektionstegning i træindustrien 
Siddemøbel 
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ 
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri 
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler 
Design, produktudvikling og produktionsmodning 
Solafskærmning, motorisering og reparation 
Programmering af motoriseret solafskærmning 

40746 
40275 
32830 
44358 
44897 
40299 
31577 
40971 
40974 

0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,5 
0,2 
0,1 

  

Gymnasiale uddannelser HTX 
STX 
HHX 
HF 

    3 

 



3c. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever - specialet møbelpolstrer 

Uddannelse  
Titel  

Uddannelseskode  
Afkortning for euv (skoleuger)  Afkortning for euv  

(praktik mdr.)  

EUD Autosadelmager 1855 4 12 
EUD Gardindekoratør 1855 4 6 
EUD Møbelsnedker 1410 4 6 
EUD Maskinsnedker 1415 4 6 
Arbejdsmarkedsuddannelser Maskinsikkerhed og arbejdsmiljø i træindustrien 

Geometri og projektionstegning i træindustrien 
Siddemøbel 
Visualisering af design - fra 2D til 3D, træ 
Tegningsfremstilling i CAD, træindustri 
Værktøj til bundsystemer i polstermøbler 
Materialer til bundsystemer i polstermøbler 
Limteori og værktøjslære ved polstring af møbler 
Fremstilling af skæreplaner til polstermøbler 
Tilskæring af betræk til siddemøbler 
Fremstillig af skabeloner til polstermøbler 
Design, produktudvikling og produktionsmodning 
Traditionel læderpolstring og dybdehæftning 

40746 
40275 
32830 
44358 
44897 
40299 
40300 
40301 
40303 
40304 
40302 
31577 
40546 

0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,5 
0,5 

  

Gymnasiale uddannelser HTX 
STX 
HHX 
HF 

  0 3 

 

 


