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Folketinget har besluttet at al bedømmelse og karaktergivning i uddannelsessystemet i fremtiden 
skal foregå efter et nyudviklet karakterskalasystem. 

7- trins skala  

Denne 7-trins skala afløser med andre ord den gamle 13-skala 

Fællesudvalget har derfor i samarbejde med skolerne udarbejdet et forslag til hvorledes bedømmel-
sen til svendeprøven frem over kan konkretiseres. På baggrund af disse drøftelser er denne vejled-
ning udarbejdet til støtte for skuemestrenes (og faglærernes) bedømmelsesarbejde.  

I tilknytning til vejledningen vil der være optrykt en række eksempler på støtteskemaer, som kan 
anvendes af hver enkelt skuemester og faglærer til at påfører egne personlige notater, samt til hjælp 
ved fastsættelse af den endelige karakter for lærlingens præstation 

Fællesudvalget har hermed givet skuemestrene et redskab i hånden til både at forstå baggrunden for 
det ændrede karaktersystem og sikkerhed i bedømmelsen. 

Principper for bedømmelsen 
Formålet er at give en retfærdig og ensartet bedømmelse af den enkelte lærlings præstation ved 
svendeprøven. 

Princip 1: (Gælder som hidtil, her er der ingen ændring) 

• Bedømmelsen skal fortsat bero på et professionelt, fagligt skøn (den sunde fornuft), og skal 
fortsat foretages ud fra en samlet vurdering af præstationen 

• Kravene til minimums præstation, for at opgaven er bestået, ændres ikke ved brug af 7 – 
trins skalaen. (et forslag til minimumskrav for at bestå de enkelte prøver fremgår af bilaget 
mærket bygningsstruktør, anlægsstruktør og brolægger sidst i denne pjece) 

Princip 2: (Dette skal du nu som noget nyt være opmærksom på), at du kan foretage - 

• En samlet vurdering efter i hvilken grad præstation opfylder de faglige mål der skal bedøm-
mes 

Hvorfor du skal: 
• Kunne foretage en sikker fortolkning af fagets enkelte mål, med udgangspunkt i beskrivel-

serne i fagets bekendtgørelse 

• Kunne sammenholde og afveje væsentlige og mindre væsentlige mål i forhold til en given 
præstation 

• Være sikke i hvad det er for kriterier der er væsentlig for bedømmelsen 

• Foretage et fagligt skøn ud fra en samlet afvejning af målopfyldelse 

• Kunne relatere målopfyldelsen til det relevante trin på karakterskalaen 
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Karakterskalaen 
Der er 7 hovedkategorier en besvarelse kan lægges ind under: 

• Ikke acceptabelt (- 3 og 00) Dumpet,  

• Den tilstrækkelige præstation, netop acceptable (02),  

• Jævn præstation, med mange væsentlige mangler (4), 

• Den gode præstation, med flere væsentlige mangler(7)   

• Den fortrinlige præstation, med enkelte væsentlige mangler (10)  

• Den fremragende præstation (12). 

Uddannelsesbekendtgørelse foreskriver følgende overordnede bedømmelseskriterier 

Der lægges ved den samlede bedømmelse af elevens afsluttende eksamen, svendeprøven, vægt på 
følgende kriterier: Elevens teoretiske niveau.  

Elevens forståelse af arbejdstegninger. 

Elevens praktiske håndtering af opgaven samt overholdelse af mål og tolerancer. 

Elevens overblik over opgaven, herunder overholdelse af tegninger og sikkerhedsregler.  

Elevens arbejdsproces, herunder betjening af udstyr, systematik, orden og omhu med materialer.  

Kontrol og kvalitetsbevidsthed med vægt på metodik og overholdelse af gængse kvalitetsforskrifter 
og udførelseskvalitet.  

Opgavens udførelse som helhed.  

Der er angivet et eksempel på, hvilket fagligt mål der forventes opfyldt, og derefter inden for de en-
kelte karakterer en beskrivelser af, hvad der som eksempler kan være udtryk for væsentlige faglige 
pejlemærker.  

I bedømmelsen kan disse pejlemærker anvendes til at vurdere om der er få -, flere - eller mange 
væsentlige mangler:  

Forslag til den indbyrdes vægtning af de enkelte faglige områder fremgår af fastsættelsen ef-
ter målbeskrivelsen samt af hjælpeskemaet  

Der er i hvert enkelt tilfælde taget højde for at karakteren 02 gives for det netop acceptable niveau. 
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Mål der forventes at være fyldestgørende i den te-
oretiske svendeprøve 
De vedtagne faglige områder, hvor der foretages bedømmelse: 

1. Teorispørgsmål 

2. Tegning med koter 

3. Værktøjsliste 

4. Materialeberegning 

1. Teorispørgsmål 
• 25 svarmuligheder. Mindst 13 spørgsmål rigtigt for at opnå karakteren 02,  

Vægtning x 1 

2. Tegning med koter:   
Formålet med opgaven er: 

• At udarbejde en plan og snittegning i målestoksforhold, der følger tegningsnormer og er di-
rekte anvendelig i forbindelse arbejdet i praksis. 

Vægtning: x 5 

Fremragende præstation = karakteren 12 
Følgende mål anses for at være eksempler på væsentlige mål for opgavens samlede bedømmelse: 

• Tegning af plan og snit i korrekt målestoksforhold, og følger dansk standard for opbygning 
af tegning 

• De korrekte hovedmål og koter skal fremgå af tegningerne 

• Centerlinjer og radiusangivelser skal fremgå af tegningen, hvis det fremgår af opgaven 

• Retningspil skal fremgå af tegningerne 

• Snittegning og snitangivelse skal stemme over ens 

• Noteapparat på den viste tegning beskriver både belægningstype og signaturforklaring 

• Tegningen skal være ren og pænt udført og med god orden 

• Tegningen skal kunne anvendes direkte til afsætning af opgaven i praksis 

• Tegningen skal være komplet og udført med forslag til stærkeste løsning på belægning og 
belægning tegnet i fuldt omfang 
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Fortrinlig præstation = karakteren 10 
Til denne præstation må der være 1 til 2 væsentlige fejl.  

Eksempler på en væsentlig mangel kan være: 

• De mangler en for opgaven væsentlig kote (beregnet) herunder fx. oprunding 

• Der mangler en for opgaven væsentlig mål 

• Manglende skitsering af stærkeste løsning 

• Manglende angivelse af retningspil og af snitpile  

God præstation = karakteren 7 
• Denne præstation må indeholde adskillelige mangler, både få væsentlige og nogle uvæsent-

lige mangler. Men det er stadig en god og i helhed i orden. 

Jævn præstation = karakteren 4 
• Til denne præstation må der være adskillelige væsentlige mangler, uden at der er tvivl om at 

opgaven er bedre end karakteren 2.  

Netop acceptabel = karakteren 2 
• Tegning og snit i korrekt målestoksforhold 

• Målestoksforhold skal være angivet på tegning 

• De væsentlige hovedmål og koter som opgaven ønsker angivet skal være inden for toleran-
cen ± 10mm   

• Udsnit af belægningen, samt angivelse af materialevalg skal som minimum fremgå af teg-
ningen 

4. Materialeberegning 
Formål: At lærlingen kan opliste forbrug af materialer, samt kan vælge de rigtige mængder også 
under hensyn til det økonomiske aspekt. 

Vægtning: x 1 

Fremragende præstation = karakteren 12 
Følgende mål anses for at være eksempler på væsentlige mål for opgavens samlede bedømmelse 

• Opmåling af belægningssten og/ eller fliser i m² er korrekt  

• Opmåling af løbende meter af kant- og/eller bloksten el.lign. korrekt 

• Påført og begrunde tillæg til ekstra materialer bl.a. til opfyldelse af stærkeste løsning 

• Påført de på tegningen angivne materialer herunder dæksler, stophaner mv.  
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Fortrinlig præstation = karakteren 10 
Til denne præstation må der være 1 til 2 væsentlige fejl.  

Eksempler på en væsentlig mangel kan være: 

• Hvis der ikke er påført ekstramaterialer til belægningens stærkeste løsning. 

• Mangler materialer, eks. enkelte kantsten eller et mindre antal belægningssten i forhold til 
den teoretisk beregnede opmåling 

• Mangler bestilling af angivne dæksler, stophaner mv. der kan aflæses i tegningen    

God præstation = karakteren 7 
• Denne præstation må indeholde adskillelige mangler, både få væsentlige og nogle uvæsent-

lige mangler. Men det er stadig en god og i helhed i orden. 

Jævn præstation = karakteren 4 
• Til denne præstation må der være adskillelige væsentlige mangler, uden at der er tvivl om at 

opgaven er bedre end karakteren 2.  

Netop acceptabel = karakteren 2 
• For at opnå denne karakter skal følgende være opfyldt. 

• Materialeopmålingen i belægningssten og/ eller fliser må max afvige 10 % af korrekt angiv-
ne m² 

• Løbende meter kant- / bloksten må max. afvige 10 % af korrekt opmålte længde 

 

Forslag til standard for kvaliteten af besvarelsen 
af den praktiske svendeprøveopgave: 
Mål der forventes at være fyldestgørende i den praktiske svendeprøve 

De faglige områder hvor der foretages bedømmelse er udgangspunktet 
for nedenstående standarder alene hovedvægten af belægningstypen i 
den udførte opgave. Baseret på de 4 typer (kørebanebro, chaussesten 
lige skifter, chaussesten buer og fliser): 
 

1. Hovedmål og afsætning 
2. Faglig udførsel 
3. Skæringer og hugninger 
4. Arbejdets udførsel 

 

Udfaldskrav = de krav branchen har sat som norm og standard. Udfaldskravene er forsøgt indar-
bejdet i karakterskalaen på en sådan måde at de står i rimelig mål til karakterskalaens idegrundlag.
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Kørebanebro 

Fremragende præstation = karakteren 12 

Ad 1. Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ≤1mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = 2mm 

Jævnhed på brostenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = Stor ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 
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Fortrinlig præstation = karakteren 10 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 4mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning, 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 4mm 

Jævnhed på brostenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med en enkelt fejl 

Hugninger Visuelt kontrolleret = pæn ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 

God præstation = karakteren 7 

Ad 1. Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ≤ 10 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ≤ 3 mm 
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Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 4 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på brostenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med få fejl  

Hugninger Visuelt kontrolleret = ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Meget behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, med rimelig ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker korrekt anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker og med overblik 

Jævn præstation = karakteren 4 

Ad 1. Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ≤10 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 10 mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤10 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på brostenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 6 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, med nogle fejl 
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Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Usikkert valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med mindre overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker anvendelse af værktøj,  

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker med delvis overblik 

Netop acceptabel = karakteren 2 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ≤15mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤15mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤15mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 5mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 10mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 10 mm 

Jævnhed på brostenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 15 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, adskillige fejl 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Manglende valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartet 
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ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, manglende ryddelighed 

Værktøj og materiale = Usikker anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Usikker og med manglende overblik 



  12

Chaussesten lige skifter 
Fremragende præstation = karakteren 12 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 1mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = 2mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, ensartethed 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = Stor ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 
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Fortrinlig præstation = karakteren 10 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 4mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning, 3 m retholt Udfaldskrav = 4mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, ensartethed 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med en enkelt fejl 

Hugninger Visuelt kontrolleret = pæn ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 

God præstation = karakteren 7 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ± 5 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 5 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 3 mm 
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Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 4 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 4 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, overholdt 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med få fejl  

Hugninger Visuelt kontrolleret = ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Meget behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, med rimelig ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker korrekt anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker og med overblik 

Jævn præstation = karakteren 4 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ± 10 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 10 mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 8 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 4 mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 8 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 10 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, med nogle fejl
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Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Usikkert valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med mindre overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker anvendelse af værktøj,  

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker med delvis overblik 

Netop acceptabel = karakteren 2 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ± 10mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 10mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 10mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 5mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 10mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 10mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 10 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, adskillige fejl 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Manglende valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartet 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, manglende ryddelighed 

Værktøj og materiale = Usikker anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Usikker og med manglende overblik
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Chaussesten buer 

Fremragende præstation = karakteren 12 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 1mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Buerne overholder kravene jf. DS Visuelt kontrol 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, ensartethed 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = Stor ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 

Fortrinlig præstation = karakteren 10 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 4mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ≤ 2mm 
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Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning, 3 m retholt Udfaldskrav = 4mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Buerne overholder kravene jf. DS Visuelt kontrol 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, ensartethed 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med en enkelt fejl 

Hugninger Visuelt kontrolleret = pæn ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 

God præstation = karakteren 7 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ± 5 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 5 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 3 mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 4 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 4 mm 

Buerne overholder kravene jf. DS Visuelt kontrol 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, overholdt 
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Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med få fejl  

Hugninger Visuelt kontrolleret = ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Meget behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, med rimelig ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker korrekt anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker og med overblik 

Jævn præstation = karakteren 4 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ± 10 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 10 mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 8 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 4 mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 8 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 10 mm 

Buerne overholder kravene jf. DS Visuelt kontrol 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, med nogle fejl 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Usikkert valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartethed 
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ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med mindre overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker anvendelse af værktøj,  

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker med delvis overblik 

Netop acceptabel = karakteren 2 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ± 10mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 10mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 10mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 5mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 10mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 10mm 

Jævnhed på chaussestenene, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 8 mm 

Buerne overholder kravene jf. DS Visuelt kontrol 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, adskillige fejl 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Manglende valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartet 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, manglende ryddelighed 

Værktøj og materiale = Usikker anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Usikker og med manglende overblik 
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Fliser 
Fremragende præstation = karakteren 12 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 1mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = 2mm 

Jævnhed på fliserne, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, ensartethed 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS  

hugninger Visuelt kontrolleret = Stor ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 

Fortrinlig præstation = karakteren 10 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ≤ 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ≤ 4mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 2mm 
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Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 3mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning, 3 m retholt Udfaldskrav = 4mm 

Jævnhed på fliserne, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 2mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, ensartethed 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med en enkelt fejl 

Hugninger Visuelt kontrolleret = pæn ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Behjælpelig med stort overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, vist god rydelighed 

Værktøj og materiale = Rigtig anvendelse af værktøj, minimalmaterialefor-
brug 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Særdeles sikker og med stort overblik 

God præstation = karakteren 7 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ± 5 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 5mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 5 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 3 mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på fliserne, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, overholdt 
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Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Valg af stærkeste løsning jf. DS med få fejl  

Hugninger Visuelt kontrolleret = ensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Meget behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, med rimelig ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker korrekt anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker og med overblik 

Jævn præstation = karakteren 4 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde  Udfaldskrav = ± 10 mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 10 mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 10 mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 5 mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 8 mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 5 mm 

Jævnhed på fliserne, 3m retholt Udfaldskrav = ≤ 6 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, nogle fejl 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Usikkert valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartethed 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig med mindre overblik 

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, ryddelighed 

Værktøj og materiale = Sikker anvendelse af værktøj,  

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Sikker med delvis overblik 
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Netop acceptabel = karakteren 2 

Ad 1.  Hovedmål og afsætning 

Vægtning = x 4 
Målfasthed: længde og bredde · Udfaldskrav = ± 10mm 

Diagonalmål Udfaldskrav = ± 10mm 

Højder/koter Udfaldskrav = ± 10mm 

Overhøjde jf. DS  Udfaldskrav = ± 5mm 

Ad 2. Faglig udførsel 

Vægtning = x 4  
Jævnhed ved tværfald Udfaldskrav = ≤ 10mm 

Jævnhed ved kantbegrænsning 3 m retholt Udfaldskrav = ≤ 8 mm 

Jævnhed på belægning, 2m retholt Udfaldskrav = ≤ 10 mm 

Flugter, forbandt og oprunding Visuelt kontrolleret, adskillige fejl 

Ad 3. Skæringer og hugninger 

Vægtning = x 2 
Skæringer  Manglende valg af stærkeste løsning jf. DS  

Hugninger Visuelt kontrolleret = uensartet 

ad 4. Arbejdets udførsel  

Vægtning = x 2 
Samarbejdsevne = Behjælpelig  

Sikkerhedskrav = Sikkerhedskrav overholdt, manglende ryddelighed 

Værktøj og materiale = Usikker anvendelse af værktøj 

Arbejdets praktiske gennemførelse =  Usikker og med manglende overblik 
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