
Skema 2 - Notatark til praktikprøve 
Svendeprøve, specialet Gulvlægger 

Forår 2021 

 

Skole:_______________________________________________________ 

 

Censor:  Dato: 

Elev: 
 

Samlinger (SA) Målnøjagtighed (MÅ) Profiler (PR) 
Tilskæring (TI) Svejsninger (SE) Afløb og fald (AF) 
Klæbning (KL) Hulkel og ombuk (HO) Kvalitetssikringsaflevering (KVA) 
Underlag (UN) Helhedsudtryk (HE)  

12 

Den fremragende præstation: 
Udtømmende opfyldelse af fagets mål. 
Ingen eller få uvæsentlige mangler. 
 

 

10 

Den fortrinlige præstation:  
Omfattende opfyldelse af fagets mål 
Nogle mindre væsentlige mangler. 
 

7 

Den gode præstation:  
Opfyldelse af fagets mål 
En del mangler. 
 

4 

Den jævne præstation:  
Mindre grad af opfyldelse af fagets mål 
Adskillige væsentlige mangler. 
 

02 

Den tilstrækkelige præstation:  
Demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af 
fagets mål. 
 

00 

Den utilstrækkelige præstation: Ikke påbegyndt  
Der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af 
fagets mål. 
 

-3 
Den ringe præstation:  
Gives for den helt uacceptable præstation. 
 

Andre bemærkninger vedrørende bedømmelsen: 
 

 

 

Karakter: 
 

 
 
 
 



Forår 2021 

Vejledning 
Prøven tager udgangspunkt i en case, og der er derfor ikke én korrekt løsning fra den ene 
svendeprøveaflevering til den næste. 
 
Bedømmelsen af den praktiske opgave sker med udgangspunkt i den case og det materiale, eleven 
som dokumentation har udarbejdet og afleveret, inden prøven påbegyndes. 
Det vil sige, arbejdstegninger med alle nødvendige mål og plan for kvalitetssikring. Eleven skal udføre 
den praktiske opgave, således som vedkommende har tegnet den. Eleven skal demonstrere, at 
vedkommende kan udføre en opgave efter en arbejdstegning og følge de mål og 
konstruktionsløsninger, der er vist. Selve arbejdstegningen skal ikke bedømmes her (det er sket i den 
teoretiske bedømmelse) 

Den praktiske del af projektet skal bedømmes med vejledende delvurderinger for minimum 6 af de 
påførte bedømmelseskriterier, dog anvendes helhedsindtryk og målnøjagtighed altid. De øvrige 
kriterier angives i bedømmelsesskemaet til den givne opgave efter en vurdering heraf fra censorerne 
og eksaminator 

Bedømmelsen af den praktiske opgave sker med udgangspunkt i det materiale, eleven har udarbejdet 
og afleveret, inden prøven påbegyndes. 
Det vil sige arbejdstegninger med alle nødvendige mål og plan for kvalitetssikring. 
 
Til hjælp for censorerne har det faglige udvalg udarbejdet denne vejledning og notatark. 
 
Censor og eksaminator skal gøre notater om præstationen til personligt brug. Notaterne skal 
bruges til udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i 1 år.  
 
Notatarket er censors personlige arbejdspapir, men i forbindelse med en eventuel klagesag kan 
klager bede om at få det udleveret jf. Forvaltningslovens regler om aktindsigt. Der er dog ingen 
krav om, at notaterne skal være forståelige for andre end censor selv. 
 
Om karakterfastsættelsen: 
Censorer og eksaminator drøfter elevens præstation og fastsætter en fælles karakter.  
 
Hvis censorer og eksaminator ikke er enige om en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter.  
I sådanne tilfælde skal censorerne enes om én karakter.  
Den endelige karakter for prøven er gennemsnittet af censorernes ene, fælles karakter og 
eksaminators karakter afrundet til en karakter i karakterskalaen.  
Censorernes karakter er bestemmende for, om der rundes op eller ned.  
 
Bedømmelseskriterier og vejledende karakterbeskrivelse findes i det faglige udvalgs censorvejledning. 

Beskrivelse af den fulde karakterskala findes i Karakterbekendtgørelsen. 


