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Svendeprøver – Bygningssnedker og Møbelsnedker 
 
Vejledning i skema D – fastsættelse af karakterer 
 
 

Jf. Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser, BEK nr. 41 af 

16/01/2014 §30 Stk.2. sker bedømmelsen efter reglerne i bekendtgørelsen om karakterskala og anden 

bedømmelse, BEK nr. 262 af 20/03/2007. 

 

Hver af de to censorer og eksaminandens karakter overføres til skema D fra hjælpeskemaerne; A1, A2, B 

og C. 

 

 

A Tegning og rapport 

Når i har tastet hver af censorernes karakterer og eksaminators ind, udfører skemaet automatisk 

følgende handling:  

Summen af censorgruppens karakterer divideres med 2, og censorgruppens bedømmelse udregnes som 

gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis 

gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer jf. BEK nr. 262 § 15. Stk. 1. 

Censorgruppens karakter lægges herefter sammen med eksaminators karakter og divideres med 2.  

Bedømmelen udregnes som 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 jf. BEK nr. 262 § 14. Stk. 2. 

 

 

B Mundtlig prøve 

Når i har tastet hver af censorernes karakterer og eksaminators ind, udfører skemaet automatisk 

følgende handling:  

Summen af censorgruppens karakterer divideres med 2, og censorgruppens bedømmelse udregnes som 

gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis 

gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer jf. BEK nr. 262 § 15. Stk. 1. 

Censorgruppens karakter lægges herefter sammen med eksaminators karakter og divideres med 2.  

Bedømmelen udregnes som 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 jf. BEK nr. 262 § 14. Stk. 2. 
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Resultatet af den fagteoretisk prøve 

Skemaet regner sig automatisk frem til resultatet af den fagteoretiske prøve.  

I følge fagets bekendtgørelse § 6. Stk. 3. gives der én karakter i fagteori, på grundlag af en samlet 

bedømmelse af projektrapport / tegning og den mundtlige prøve. Karakteren for A Tegning og 

projektrapport og karakteren for B Mundtlig prøve overføres og summen divideres med 2. Det samlede 

resultatet af den fagteoretisk prøve udregnes som gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til 

nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt imellem to 

karakterer jf. BEK nr. 262 § 15. Stk. 1. I følge fagets bekendtgørelse § 6. Stk. 6 skal den fagteoretiske 

prøve være bestået med karakteren 02. Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved 

afrunding jf. BEK nr. 262 § 17. Stk. 2. 

 

 

C Praktisk prøve 

Når i har tastet hver af censorernes karakterer og eksaminators ind, udfører skemaet automatisk 

følgende handling:  

Summen af censorgruppens karakterer divideres med 2, og censorgruppens bedømmelse udregnes som 

gennemsnittet af delkaraktererne afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis 

gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer jf. BEK nr. 262 § 15. Stk. 1. 

Censorgruppens karakter lægges sammen med eksaminators karakter og divideres med 2.  

Bedømmelen udregnes som 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 jf. BEK nr. 262 § 14. Stk. 2. 

Ifølge fagets bekendtgørelse § 6. Stk. 6. skal den praktiske prøve være bestået med karakteren 02. 

Kravet om et gennemsnit på mindst 02 kan ikke opfyldes ved afrunding jf. BEK nr. 262 § 17. Stk. 2. 

 

 

Det samlede svendeprøveresultat 

Skemaet regner sig automatisk frem til det samlede svendeprøveresultat i form af en karakter ifølge 7-

trins-skalaen, fagets påtegning og ECTS.  

Ifølge fagets bekendtgørelse § 6. Stk. 3. er det samlede resultat af svendeprøven et vægtet gennemsnit, 

hvori karakteren for den fagteoretiske prøve indgår med 1/3 og karakteren for den praktiske prøve 

indgår med 2/3. Ved det vægtede gennemsnit forstås summen af de enkelte karakterer, hver 

multipliceret med karakterens vægt, divideret med summen af vægtene jf. BEK nr. 262 § 20. Stk. 2.  

Gennemsnittet af karaktererne afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis 

gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer jf. BEK nr. 262 § 15. Stk. 1. På baggrund af det vægtede 

gennemsnit udregnes fagets påtegning ifølge nedenstående fordelingsnøgle jf. bilag 1. 
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Bilag 1 
 

Fagets 

påtegning 

 

Sølv Bronze Ros Antaget Dumpet 

Vægtet  

gennemsnit 

 

12,0 11,9 -11,0 10,99 - 8,5 8,49 - 5,5 5,49 –3,0 2,99 – 2,0 1,99 - ÷1,5 ÷1,51 - ÷3 

7-trins-skala 

 

12 10 7 4 02 00 -3 

ECTS 

 

A B C D E Fx F 

 

 
 


