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Beskrivelse af konceptet 
 
 Eleven designer selv opgaven. Se bilag til bekendtgørelse 6.3.1. 

 
 Eleven bliver i samråd med praktikvirksomheden enig om projektopga-

ven.  
 

 Skolen vejleder eleven med hensyn til fastlæggelse af opgavens omfang 
og indhold. 
 

 Eleven udarbejder en målsat oversigtstegning i skitseform, og sender 
den til skolens bedømmelse og godkendelse senest 14 dage, før sidste 
skoleophold starter. Sammen med oversigtstegning oplyses, hvor del-
kravene indgår i projektet. 
 
Tegningen kan sendes enten som udskrift eller i elektronisk form. 
 
Tegningen gøres færdig på skolen. 
 

 Eleven udfører den teoretiske prøve. 
Teoriprøven er skriftligt stillede spørgsmål. Til besvarelse af 
disse må eleven anvende maskinsnedkerbogen, 
www.snedkerudd.dk, www.maskinkorekort.dk med tilhørende 
undersider, samt andet af skolen udleveret materiale. 
 

 Eleven udarbejder dokumentation i form af en projektrapport i henhold 
til kravspecifikation (se side 4 og 5) 
 

 Opgaven udføres af eleven ifølge projektrapporten. 
 

 Eleven udarbejder som afslutning et afvigenotat, som afleveres sammen 
med projektet (se det særlige afsnit om afvigenotat). 
 

 Bedømmelsen af den praktiske opgave foretages normalt den sidste 
torsdag/ fredag på skoleopholdet af to skuemestre og en faglærer. Ele-
ven deltager for at forsvare sin opgave. Varighed 45 minutter. 
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Krav til den praktiske opgave 
 
Eleven udfører opgaven i det materiale, som skolen kan levere. 
Ønskes opgaven udført i et andet materiale, skal eleven selv medbringe 
materialerne. (se bilag 1) Omkostninger forbundet hermed afholdes af 
eleven. 
 
Opgaven udføres på max. 112 klokketimer, og skal være tilendebragt     
onsdag i den sidste uge af skoleopholdet og opgaven skal være opstillet 
til bedømmelse. 
 
 

Svendeprøvens praktiske opgave skal indeholde følgende faglige disci-
pliner: 

 Valg af maskiner, værktøj og materialer 
 Skabelonfremstilling og skabelonbearbejdning 
 Profilering af sammensatte profiler 
 Kontrakehlinger og frisninger 
 Lim- og finerarbejde 
 Bearbejdning på CNC-styret maskine, 
 
og skal som minimum indeholde følgende elementer. Samtlige nævnte 
emner i punkterne 1 – 7 skal integreres i produktet. 
 
1. Et delemne skal bearbejdes på CNC overfræser og/eller PTP borema-

skine (programudskrifter vedlægges det færdige produkt) 
 

2. Et delemne skal bearbejdes på en standardmaskine efter skabelon. 
Skabelonen skal fremstilles og vedlægges som dokumentation over 
for skuemestrene. 
 

3. En kontra med tapsamling, udfærdiget med taphul og tap, samt 
eventuel styretap. Skolen udleverer et fast kontraprofil, og eleven 
sliber kehling på profilslibemaskine efter skabelon. Denne profil til-
dannes, således at den passer til den udleverede kontraprofil. Det 
fremstillede profilværktøj afleveres til bedømmelse. 
 

4. Minimum to ens inddelinger som et resultat af sprosser, sarg, stol-
per, ben eller lignende. 
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5. Minimum en gehringssamling, eller en smigsamling i et valgfrit 
smig. 
 

6. Profilering, omfræsning/kantfræsning, der kan udføres med fast 
værktøj. 

 
7. Opgaven afleveres samlet og overfladebehandlet. (evt. lak, olie, sæ-

behandling eller lignende). For at opfylde dokumentationskrav og 
kontrol af særlige mål, vedlægges bearbejdede, ubehandlede emner 
af massivtræssamlinger, dog ikke korpussamlinger. Vedlagte sam-
linger må ikke pudses eller sammenlimes. 

 
 
Krav til projektrapporten  
 
Projektrapporten udføres i den første periode af skoleopholdet inden for 
max. 20 timer, og inden den praktiske opgave påbegyndes. 
 
Projektrapporten skal foreligge i 4 eksemplarer om fredagen i den 2. uge af 
skoleopholdet. Projektrapporten fordeles henholdsvis til elev, skole og en 
til hver af de to skuemestre. 
 
Projektrapporten skal indeholde beskrivelse af nedennævnte punkter og 
underpunkter, og rapportens struktur skal opsættes i afsnitsnummerorden 
og med sidenummer. 
 
 

1. Eleven dokumenterer begrundelsen for design og materialevalg samt 
redegør for, hvordan de fastsatte krav til projektopgaven indgår i 
projektet  

 
2. Konstruktionstegning med de sandsynlige/sammensatte tolerancer, 

som beskrevet i maskinsnedkerbogen. 
 
Konstruktionstegningen tegnes i målestoksforholdet 1:1 indeholden-
de en oversigtstegning 1:10 med hensigtsmæssig stregtykkelse. Teg-
ning skal udføres på et relevant papirformat i forhold til opgaven, 
samt indeholde et tegningshoved som vist i maskinsnedkerbogen i 
henhold til gældende regelsæt. 
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Herudover skal tegningen indeholde alle relevante mål nødvendige 
for fremstilling, herunder 
 
a) Udvendige mål 
b) Dimensionsmål på de enkelte dele 
c) Mål på inddelinger 

 
3. Deltegninger 

 
Der udarbejdes deltegninger af alle dele, og disse afleveres i relevante 
måleforhold og på relevant papirformat i henhold til DS 

      
4. Tegninger af 
 

a) Profilerne vises i 1:1 
b) Slibeskabelon 

 
 

5. Materialeseddel 
 
a) Maks. 33 % af samlede materialeforbrug anvendes til ekstra 

materiale og prøvestykker. 
b) Dimensionsmål på sammenlimede emner 

 
 

 6. Beregning 
 
Der udføres skæredataberegninger for 3 forskellige typer værktøjer. 
Disse beregninger skal indeholde beregning af skærehastighed (V) og 
fremføringshastighed (S) eller fremføring pr. skær. (Sz)  
Disse beregninger konkretiseres. 

 
7. Operationskort 

 
Operationsrækkefølge min. 3 stk. 
 
 

Afvigenotat 
 
Eleven udarbejder løbende (det anbefales, at det sker dagligt) et notat over 
processen og forløbet med at løse opgaven. Notatet afleveres sammen med 
produktet. 
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Notatet skal indeholde de afvigelser og konsekvenstilretninger, som er op-
stået under løsning af opgaven. 
 
Notatet indgår i bedømmelsen af opgaven. 
 
Eventuelt fejlbearbejdede emner, der er erstattet af nye, vedlægges sam-
men med notatet. 
 
 
Bilag 1. 
 
For elever, der selv ønsker at medbringe materialer til svendeprøven, gæl-
der følgende: 
 

1. Råtræ må medbringes i afkortede overmål/længder, der gør det mu-
ligt for eleven selv at forestå transporten. 

 
2. Råtræ til limtræsplader må breddehøvles og sammenlimes til emner 

i overmål i længde og bredde. Der må ikke foretages yderligere bear-
bejdning af limtræet. 

 
3. Pladematerialer må medbringes opskåret i fixmål/passende overmål. 

 
4. Finer må medbringes i sammensyet/sammenlimede blade, passende 

til de opskårne plader. 
 

5. Der skal inden for de 112 timer fremstilles minimum 1 skabelon, der 
anvendes til fremstillingen af projektet. Denne skal medleveres til 
bedømmelse. Øvrige skabeloner/fixturer må medbringes, men kan 
ikke indgå i bedømmelsen. 

 
Der må ligeledes også medbringes andre materialer, som kan anvendes i 
produktet, som f.eks. beslag, glas, metal mm. 
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