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Evaluering og bedømmelse 
 
løbende evaluering 
 
Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af 
egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal 
ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, 
som 
indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den 
individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for 
evalueringen er 
de faglige mål. 
 
Afsluttende standpunktsbedømmelse  
 
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 
7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 
 
Afsluttende prøve 
 
Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er 
prøvens 
formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende 
uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 
Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført 
opgave. 
Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. 
Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne 
noter. 
Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 
I henhold til reglerne for GF2-prøven, afholdes en praktisk/teoretisk prøve i værkstedet. 
 
Eksaminationsgrundlag: 
 
Eksaminanderne trækker en af spørgsmålene, som er udfærdiget af faglæren, disse 
spørgsmål dækker over den teoretiske el-faglige del. 
Spørgsmålene kan indeholde emner som arbejdsmiljø, regler og lovgivning, metoder, 
materialer samt el-teknik 
Eleven har herefter ca. 15 min hvor han fortæller omkring hans installation og hvilke 
regler og love der er gældende. Hvorefter faglærer og skuemester kan supplere med 
spørgsmål samt bede eleven at uddybe hans tidligere fremlægning. 
 
Bedømmelsesgrundlag 
 

 
Til prøven er det den teoretisk viden og de praktiske færdigheder samt den skriftlige 
aflagte prøve, som ligger til grundlag for bedømmelsen af eleven. Elevens faglighed 
skal altså ligge inden for et acceptabelt niveau på alle områder, for at eleven kan bestå 
grundforløbsprøven 
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Bedømmelseskriterier 
 
Acceptabelt niveau for opgavens praktiske del. 
En tilstrækkelig demonstrations af elevens evne til: 
• At montere synlige kabler og rør vandret og lodret 

• At kunne montere installations materiel i lod. 

• Korrekt materialevalg ude som inde 

• Korrekt teknik (Aflastning af ledninger, bøjleafstand) 

• Korrekt håndtering af materialer 

• Korrekt montering af gruppetavle 

o Opsætning, mærkning og montering 

 
Acceptabelt niveau for prøvens teoretiske del. 
En tilstrækkelig demonstration af elevens: 
• Viden om materialer. 

• Kendskab til begreber og udtryk. 

• Viden og regler og love omkring installationer i boliger. 

• Viden om regler og principper for sikkerhed og sundhed. 

• Viden om automatik herunder kobling af motor, virkningsgrad og aflæse mærkeplade. 


