
 

VEJLEDNING FOR UDFØRELSE OG BEDØMMELSE AF SVENDEPRØVE 

I ORGELBYGGERFAGET  

Snedkerfagets Fællesudvalg drager omsorg for, at afsluttende svendeprøver / afsluttende 
prøver aflægges i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Alle spørgsmål vedrørende 
svendeprøveordningen behandles af Snedkerfagets Fællesudvalg, der yder vejledning 
angående ordningens praktisering. 
 
 
Afsluttende svendeprøve, orgelbygger 
Ved afslutning af specialet orgelbygger afholder det faglige udvalg en svendeprøve.  
Afslutning skal ske fredag i uge 13 eller uge 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, kan det 
faglige udvalg forskyde afslutningen til fredag i uge 12 eller uge 14.  
Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder 
anvendelse. 

Svendeprøven tilrettelægges som en praktisk og en mundtlig prøve. Prøven omfatter 
fremstilling af produkter samt et tidsskema, som viser den tid, der medgår til fremstillingen af 
de enkelte dele, der indgår som udgangspunkt for den mundtlige prøve. Prøven stilles af det 
faglige udvalg og skal løses inden for en varighed af 112 klokketimer.  

Den praktisk prøve består af fremstilling af to træ- piber inden for den dybe oktav i gedakt 8 ̓ 
samt ét af følgende produkter:  

1)  En færdigmonteret reguleringsbælg med håndlavede gennemgående sinker.  

2)  En færdigmonteret pedalventilkasse.  

3)  En fæltebælg med håndlavede gennemgående sinker.  

4)  En kilebælg med håndlavede gennemgående sinker.  

Den praktiske prøve og tidsskemaet præsenteres af eleven ved den mundtlige prøve, som 
varer 30 minutter inklusive votering.  

 



Bedømmelse og karaktergivning ved svendeprøve 

1. De afsluttende prøver for orgelbygger bedømmes af en svendeprøvekommission udpeget af 
det faglige udvalg, der består af en uddannet orgelbygger fra henholdsvis arbejdstager- og 
arbejdsgiverside.  

2. Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og skal opfylde habilitetskravene i 
henhold til eksamensbekendtgørelsen. 

3. I forbindelse med svendeprøve/afsluttende prøve anvendes det bedømmelsesskema, 
Fællesudvalget har udarbejdet.  

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

5. For orgelbygger gælder, at der afgives en karakter for henholdsvis den praktiske og den 
mundtlige prøve. Den endelig karakter er gennemsnittet af de karakterer, som hver 
skuemester har givet. Eleven har bestået svendeprøven, når gennemsnittet af de givne 
karakterer uden afrunding er mindst 02. 

 

Svendebrev 

Når eleven består svendeprøven, modtager vedkommende et svendebrev, som dokumentation 
for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. 

Snedkerfagets Fællesudvalg sender Svendebrevet til den ene af de udpegede skuemestre, som 
også underskriver svendebrevet. I svendebrevet anføres den samlede karakter og der tilføjes 
det bogstav fra ECTS-skalaen, som svarer til den pågældende karakter, som angivet i 
nedenstående skema: 
 
 
 

Karakter 
 

ECTS 

12 A 
10 B 
7 C 
4 D 
02 E 
00 - 
-3 - 

 
 



Herudover får elever, en særlig påtegning på svendebrevet efter følgende fordelingsnøgle, som 
angivet i nedenstående skema:  
 

 
Fordelingsnøgle 

 
Benævnelse 

12,0   Antaget med sølv 
11,9 - 10,6  Antaget med 

bronze 
10,5 - 8,5  Antaget med ros 
8,4 - 02 Antaget 

 

Samlet oversigt over talkarakterer, ECTS-skala og snedkerfagets benævnelser 

 

Sølv Bronze Ros Antaget Ikke bestået 

12,0  11,9 – 
10,6 

10,5 - 8,5 8,49 - 
5,5 

5,49 –
3,0 

2,99 – 
2,0 

1,99 - 
÷1,5 

÷1,4 - ÷3 

12 10 7 4 02 00 -3 

A B C D E Fx F 

 

Senest 14 dage efter hver prøve indsender skuemestrene C-skemaet af de omhandlede prøver 
til Fællesudvalget. 

Snedkerfagets Fællesudvalg drager omsorg for gravering og fremsendelse af eventuelle medal-
jer til de nye orgelbyggersvende.  

Svendeprøve afholdes, når skolebevis er udstedt, og praktikvirksomheden har indsendt den 
afsluttende praktikerklæring, der samtidig gælder som tilmelding til svendeprøve. 
Virksomheden indbetaler samtidig et gebyr til det faglige udvalg til dækning af udgifterne ved 
prøvens afholdelse. Tilmelding til svendeprøve skal finde sted senest en måned før prøvens 
afholdelse.  

Beløbene skal være indbetalt senest 14 dage før prøvens afslutning.  
Udgifterne ved prøvens bedømmelse og svendebrevenes overrækkelse udredes dels af de ind-
komne gebyrer, og af de organisationer, der er repræsenteret i Snedkerfagets Fællesudvalg. 
 
 
 



7-trins-skalaen 
 

  
Karakter 
  

Betegnelse Beskrivelse ECTS 

12 Den 
fremragende 
præstation 

Karakteren 12 gives 
for den 
fremragende 
præstation, der 
demonstrerer 
udtømmende 
opfyldelse af fagets 
mål, med ingen 
eller få uvæsentlige 
mangler 

A 

10 Den fortrinlige 
præstation 

Karakteren 10 gives 
for den fortrinlige 
præstation, der 
demonstrerer 
omfattende 
opfyldelse af fagets 
mål, med nogle 
mindre væsentlige 
mangler 

B 

7 Den gode 
præstation 

Karakteren 7 gives for 
den gode 
præstation, der 
demonstrerer 
opfyldelse af fagets 
mål, med en del 
mangler 

C 

4 Den jævne 
præstation 

Karakteren 4 gives for 
den jævne 
præstation, der 
demonstrerer en 
mindre grad af 
opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige 
væsentlige mangler 

D 

02 Den 
tilstrækkeli
ge 
præstation 

Karakteren 02 gives 
for den 
tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt 
acceptable grad af 

E 



opfyldelse af fagets 
mål. 

00 Den 
utilstrækkel
ige 
præstation 

Karakteren 00 gives 
for den 
utilstrækkelige 
præstation, der 
ikke demonstrerer 
en acceptabel grad 
af opfyldelse af 
fagets mål. 

Fx 

-3 Den ringe 
præstation 

Karakteren -3 gives 
for den helt 
uacceptable 
præstation. 

F 

 
 

 


