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VEJLEDNING FOR UDFØRELSE OG BEDØMMELSE AF SVENDEPRØVE/ AFSLUTTENDE PRØVE I 

SNEDKERFAGET 

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 prøve/ svendeprøve, bygningssnedker og møbelsnedker 

For specialerne bygningssnedker og møbelsnedker finder den afsluttende prøve, der samtidig udgør en 

svendeprøve, sted i den sidste skoleperiode. Afslutning skal ske fredag i uge 13 eller 39. Hvis uge 13 

indeholder en helligdag, kan det faglige udvalg forskyde afslutningen til fredag i ug 12 eller uge 14. 

Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.  

Den enkelte elev kan vælge mellem enten en bunden skriftlig, mundtlig og praktisk prøve, eller et 

selvvalgt projekt og en mundtlig prøve.    

 

 

Svendeprøve udført som bunden opgave for bygningssnedker og møbelsnedker 

Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg, der fremsender et antal opgaver til 

lodtrækning mellem eleverne.  

 

Den skriftlige prøve består af en tegneopgave, der løses inden for 15 klokketimer. Eleven må anvende 

skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder egne notater og regnemaskine.  

 

Den mundtlige prøve består af fagteoretiske spørgsmål og varer 30 minutter. Eleven må anvende 

skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder egne notater og regnemaskine.  

 

Den praktiske prøve, der løses inden for 112 klokketimer i forbindelse med undervisningen, består af en 

fremstillingsopgave inden for område- og specialefag udført under skoleundervisningen på grundlag af 

tegneopgaven fra den skriftlige prøve. Opgaven indeholder følgende discipliner: 
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1) Planlægning herunder valg af maskiner, værktøj og materialer.  

2) Beslåning.  

3) Lim- og finerarbejde.  

4) Overfladebehandling.  

5) Håndlavede snedkersamlinger.  

6) Maskinelle samlinger.  

7) Pasning. 

 

Der gives én bedømmelse i fagteori, på grundlag af en samlet bedømmelse af tegneprøven og den 

mundtlige prøve, og én bedømmelse for den praktiske prøve. 

 

 

Svendeprøve som selvvalgt udført praktisk produkt for bygningssnedker og møbelsnedker 

Elever i specialerne bygningssnedker og møbelsnedker, kan vælge at udføre svendeprøven som selvvalgt 

udført praktisk produkt samt en skriftlig dokumentation i form af en projektrapport med tegninger, der 

indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. Projektets praktiske opgave skal omfatte følgende 

faglige discipliner.  

 

1) Planlægning herunder valg af maskiner, værktøj og materialer.  

2) Beslåning.  

3) Lim- og finerarbejde.  

4) Overfladebehandling.  

5) Håndlavede snedkersamlinger.  

6) Maskinelle samlinger.  

7) Pasning. 

 

Eleven afleverer senest 10 uger før begyndelsen af den sidste skoleperiode et projektoplæg i form af en 

målsat skitsetegning samt beskrivelse af materialevalg, der godkendes af skolen efter samråd med det 

lokale uddannelsesudvalg. Til godkendelsen skal eleven anvende den godkendelsesblanket der ligger på 

www.snedkerudd.dk. Projektrapporten udarbejdes inden for 30 klokketimer, og det praktiske produkt 

fremstilles inden for 112 klokketimer. Projektrapport og produkt præsenteres af eleven ved en mundtlig 

prøve, der varer 30 minutter.  

 

Der gives en bedømmelse i fagteori på grundlag af en samlet vurdering af projektrapporten og den 

mundtlige prøve og en bedømmelse for det praktisk udførte produkt. Der henvises i øvrigt til den 

udarbejdede ”Vejledning for svendeprøve udført som helhedsorienteret projektopgave”. 

 

 

Afsluttende prøve / svendeprøve, orgelbygger 

Ved afslutning af specialet orgelbygger afholder det faglige udvalg en svendeprøve. Afslutning skal ske 

fredag i uge 13, eller 39. Hvis uge 13 indeholder en helligdag, kan det faglige udvalg forskyde 
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afslutningen til fredag i uge 12 eller uge 14.  

Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. 

 

Svendeprøven består af en praktisk prøve i fremstilling af en manualsløjfevindlade på ikke under 4 

stemmer samt 2 træpiber inden for den dybe oktav i gedakt 8'. Hvis manualsløjfevindladen udføres ved 

hjælp af CNC, omfatter prøven desuden en mindre opgave i form af en ramme på 600 x 400. mm., hvor 

to hjørner har slidstapper og de to andre er gennemtappet. Hvis vindladen ikke indeholder sinksamlinger 

skal den ekstra opgave være påsat en sammensinket kasse. Der kan rekvireres tegninger på opgaven 

hos sekretariatet. Prøven varer i alt ca. 250 timer. Under prøven udarbejder eleven et tidsskema, som 

viser den tid, der medgår til fremstillingen af de enkelte dele.  

 

 

Afsluttende eksamen, bygningsmontør og træoperatør 

For specialerne bygningsmontør, træoperatør, døre og vinduer og træoperatør, møbel finder den 

afsluttende eksamen sted i den sidste skoleperiode på trin 1. Afslutningsdatoen er altid fredag i en uge, 

men er ikke nødvendigvis sidste dag i sidste skoleforløb på hovedforløbet. Oplysning om 

bedømmelsesresultat sker ved afslutning på sidste skoleforløb, men udlevering af uddannelsesbevis sker 

først på afslutningsdatoen i praktikvirksomheden. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i 

erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. 

 

Prøven består af et projekt med udgangspunkt i elevens specialefag. Projektet tager udgangspunkt i 

kompetencemålene for uddannelsens trin 1. Skriftligt og elektronisk opslagsmateriale, herunder elevens 

egne notater og regnemaskine må anvendes ved udarbejdelse af det praktiske produkt og den skriftlige 

dokumentation og ved den efterfølgende mundtlige prøve. Projektets indhold tilrettelægges af skolen 

efter samråd med det faglige udvalg. 

 

Projektet består af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i form af projektbeskrivelse, 

der indgår som udgangspunkt for en mundtlig prøve. 

Projektet løses inden for en varighed af 50 timer. Dokumentation og praktisk produkt præsenteres af 

eleven ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusiv votering. Der gives en prøvekarakter på 

grundlag af en samlet bedømmelse. 

 

 

Udpegning af censorer / skuemestre 

De afsluttende prøver udført som helhedsorienteret projektopgave for bygningssnedker og møbelsnedker 

bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg.  

De afsluttende prøver udført som en bunden opgave for bygningssnedker og møbelsnedker bedømmes af 

en lærer udpeget af skolen og fire censorer udpeget af det faglige udvalg.  

De afsluttende prøver for orgelbygger bedømmes af to skuemestre udpeget af det faglige udvalg.  

De afsluttende prøver for bygningsmontør og træoperatør bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to 

censorer udpeget af det faglige udvalg. 
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Censorerne skal have den fornødne fagkundskab og repræsentere henholdsvis arbejdsgiversiden og 

arbejdstagersiden i det faglige udvalg. Censorerne skal opfylde habilitetskravene i henhold til 

eksamensbekendtgørelsen. 

 

 

Vejledning i bedømmelse og anvendelse af 7-trins-skalaen 

 

Gennemlæs nøje 7-trins-skalaen og de tilhørende betegnelser for karaktererne på skalaen. 

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

12. 

Bemærk at karakteren 00 og ÷3 er dumpekarakterer, idet de er utilfredsstillende præstationer. 

Der kan kun anvendes de nævnte karakterer i hver bedømt disciplin. Således kan der f.eks.,  ikke gives 

karakteren ÷2, 1, 3, 5, 6, 8, 9, og 11. Disse karakterer eksisterer ikke på 7-trins-skalaen. 

 

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 tilstrækkelige 
præstation 

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

E 

00 Den utilstrækkelige 
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 
 
 
 
Anvendelse af 7-trins-skalaen  
 

12,0 – 11,0 10,9 - 8,5 8,4 - 5,5 5,4 –3,1 3,0 – 2,0 1,99 - ÷1,5 ÷1,4 - ÷3 

12 10 7 4 02 00 -3 

A B C D E Fx F 



Opdateret maj 2016  5 
 

 

Anvendelse af bedømmelsesskemaerne i Snedkerfaget 

I forbindelse med svendeprøve/afsluttende prøve anvendes de bedømmelsesskemaer, Fællesudvalget har 

udarbejdet. 

 

Der er følgende hjælpeskemaer: 

Bedømmelse af bygningssnedker / møbelsnedker og træoperatører / bygningsmontører 

Skema A Tegneprøve 

Skema B Mundtlig prøve 

Skema C Praktikprøven 

Skema D Samle- vægtningsskema 

 

Bedømmelse af Orgelbygger 

Orgelbyggerskema – Se Vejledning for udførelse og bedømmelse af svendeprøver i orgelbyggerfaget. 

 

Det er vigtigt, at hver censor/eksaminator noterer sine vurderinger i bemærkningsfelterne. Vurderingerne 

kan være udgangspunkt for censorernes og eksaminators drøftelse, hvor der er store spring i de afgivne 

bedømmelser. I tilfælde af klagesager over udfaldet af en svendeprøve, bliver disse vurderinger brugt til 

at belyse en sag. Skemaerne bør derfor gemmes i en måned efter svendeprøven. 

 

 

Skema A - bedømmelse af tegneprøven 

Ved bedømmelsen af alle former for tegneprøve anvender faglæreren og hver af de 2 censorer hver især 

et skema A pr. elev. 

 

1. Her foretages en objektiv vurdering af tegningen i henhold til overskuelighed i forbindelse med praktisk 

udførelse af det tegnede produkt. Det vurderes om alle væsentlige detaljer er med. Er markeringen af de 

valgte snit placeret relevant og strategisk korrekt i forhold til den konkrete opgave. 

 

2. Er alle mål korrekte. Der foretages sammenligning af alle tegninger og mål på disse. Er alle mållinjer 

placeret korrekt og ensartet i forhold til hinanden, og er målene let at aflæse. 

 

3. Vurdering af de valgte stregtykkelser, skraveringer og symboler. Er den valgte skalering relevant i 

forhold til opgaven, valg af papirformat og dansk standard for målestoksforhold. 

 

4. Det overordnede indtryk af tegningerne vurderes. Herunder udskriftskvalitet og hvordan tegninger er 

placeret på papiret. Er tegningshoved placeret korrekt og med alle væsentlige oplysninger.   

 

På baggrund af en vurdering af de fire punkter gives der en samlet karakter for tegneprøven. 
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Skema B - bedømmelse af Fagteori – mundtlig prøve 

Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve anvender faglæreren og hver af de 2 censorer hver især et 

skema B pr. elev. 

 

Skema B kan anvendes både til bedømmelse af den mundtlige prøve ved den traditionelle svendeprøve, 

projektsvendeprøve og bedømmelse af de elever der ønsker at afslutte efter trin 1.   

 

1. Eleven skal som det første punkt forsvare sin tegning /  projektopgavetegning i forhold til den 

bedømmelse, der er foretaget i skema A.  

 

2. Det andet punkt er en eksamination i faglig forståelse og Fagteori. Ved den traditionelle svendeprøve 

trækker eleven fire spørgsmål. Ved en projektsvendeprøve stilles der relevante fagteoretiske spørgsmål 

på baggrund af opgaven og den afleverede projektrapport.  

 

3. Det tredje og sidste punkt er for den traditionelle svendeprøve en bedømmelse af en vedlagt skæreseddel 

/materialeliste. For projektsvendeprøven er det en samlet vurdering af den afleverede projektrapport. 

 

På baggrund af en vurdering af de tre punkter gives der en samlet karakter for den mundtlige prøve.  

 

 

Skema C - bedømmelse af den praktiske prøve 

Ved bedømmelse af den praktiske prøve ved en svendeprøve anvender faglæreren og hver af de 4 

censorer hver især et skema C pr. elev. Ved bedømmelse af den praktiske prøve ved en 

projektsvendeprøve og ved den afsluttende prøve efter trin 1 anvender faglæreren og hver af de 2 

censorer hver især et skema C pr. elev. 

 

Vær opmærksom på, at disciplinen ”planlægning” er kommet med sammen med valg af, maskiner, 

værktøj og materialer”. Rubrikken med ”vurdering” er blevet delt i to af hensyn til bedømmelsen af 

bygningssnedkernes dør og skab i den traditionelle svendeprøve. 

 

 

Vejledning i hvordan de syv forskellige discipliner skal bedømmes:  

 

 

Disciplin 

 

 

Beskrivelse 

1. Planlægning 

 

 

 

Svendestykket skal som udgangspunkt altid være færdigt og klart 

til aflevering. 

Hvis svendestykket ikke er færdigt er det udtryk for dårlig 

planlægning, og det trækker ned i karakteren for disciplinen 
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1. Valg af maskiner, værktøj og 

materialer 

 

”Planlægning”. 

 

I projektsvendeprøven bør projektbeskrivelsen indeholde en 

dokumentation for planlægningen:  

• Hvilke maskiner, værktøj og materialer er blevet brugt i hvilken 

rækkefølge. 

• Tidsplan med opsætning af delmål for udførelse af projektet. 

 

I den traditionelle svendeprøve anbefales det, at eleverne som 

hjælpeværktøj udarbejder en tidsplan før påbegyndelsen af 

svendestykket.   

 

Der skal være en faglig mening med alt hvad man gør, også med 

hensyn til valg af materialer. Eksempelvis: 

valg af træsort til glide- og styreliste og kernetræ de rigtige 

steder. 

 

Eleverne bør lave en skriftlig indsigelse, hvis de ikke kan få 

udleveret de korrekte materialer under svendeprøven. Indsigelsen 

skal attesteres af fagskolen, og udleveres til censor inden 

bedømmelsen. 

 

 

 

2. Lim og finerarbejde 

 

 

Der skal være styr på mængden af lim i alle samlinger. 

Der må ikke være gennemslag af lim i fineren. 

Finersamlingerne skal være symmetriske og tætte. 

Der skal være ens fuger på for og bagside. 

Ved flere overflader skal fineren være parret sammen fra samme 

pakke. 

Kanter må ikke være flossede, og der må ikke være oprifter. 

 

 

3. Håndlavede 

snedkersamlinger 

 

 

Alle håndlavede samlinger skal være tætte og inddelt fagligt 

korrekt.  

 

 

4. Maskinelle samlinger 

 

 

Alle maskinelle samlinger skal være tætte og inddelt fagligt 

korrekt.  

De valgte samlinger og kontrakehlinger bedømmes. 

Der må ikke være oprifter / udrivninger. 
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5. Beslåning 

 

 

Alle hængsler skal bære. 

Alle beslag skal være ilagt tætte og plant. 

Beslag der ilægges maskinelt skal være ilagt efter egen skabelon 

/ program. 

Beslag og skruer skal passe til hinanden og til opgaven. 

Befæstelse af lister skal være ensartet inddelt og symmetriske. 

 

 

6. Pasning  

 

 

Tegning og produkt skal passe sammen, og alle mål skal være 

overholdt. I modsat fald har det en karaktermæssig konsekvens. 

Der skal være mindst mulig og ensartet luft ved skuffer og låger. 

Der skal være fagligt korrekt luft ved karm og dørramme / 

vinduesramme. 

Skuffer skal glide let og ubesværet. 

Over og understel skal monteres ensartet. 

Inddeling af fyldninger skal være ensartet. 

Glaslister for neden skal enten være helt tætte eller følge Dansk 

Standard = 7 mm. luft.  

 

 

7. Pudsning og 

overfladebehandling 

 

 

Pudsning skal være gennemført så den passer til den valgte 

overfladebehandling. 

 

Kanter skal være ensartet brækket eller rundet. 

Ved overfladebehandling skal overfladen fremstå ensartet. 

 

 

På baggrund af en vurdering af de syv punkter gives der en samlet karakter for den praktiske prøve. 

 

 

Vejledning i skema D – fastsættelse af karakterer 

Hver censor og lærers karakter fra skema A, B og C overføres til skema D. 

Karakteren i fagteori gives på grundlag af en samlet bedømmelse af tegneprøven og den mundtlige 

prøve. Foruden karakteren i fagteori afgives også en karakter for den praktiske prøve. Eleven har 

bestået, hvis begge eksamenskarakterer uden afrunding er mindst 02.  

 

Det samlede eksamensresultat er et vægtet gennemsnit. I det vægtede gennemsnit indgår karakteren for 

fagteori med 1/3 og karakteren for den praktiske prøve indgår med 2/3. Gennemsnittet af karaktererne 
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afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ved det vægtede gennemsnit forstås summen af de 

enkelte karakterer, hver multipliceret med karakterens vægt og divideret med summen af vægtene 

Censorgruppen fastsætter en fælles karakter efter drøftelse mellem dem. I tilfælde af uenighed mellem 

censorerne fastsættes bedømmelsen som gennemsnittet af de enkelte bedømmelser afrundet til 

nærmeste karakter i karakterskalaen. Der rundes op, hvis gennemsnittet ligger midt i mellem to 

karakterer. 

 

Hvis censorgruppen og eksaminator (udpeget faglærer) ikke er enige om en fælles bedømmelse, afgiver 

censorgruppen og eksaminator hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse to 

karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to 

karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste 

karakter. Og den nærmeste lavere karakter, hvis censor har givet den laveste karakter. 

 

Hvor der er uenighed om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til ”Bestået” eller ”Ikke bestået”, er 

censors bedømmelse afgørende. 

 

Gennemsnittet af karaktererne afrundes til nærmeste karakter i karakterskalaen.  

 

Svendebrev /uddannelsesbevis 

Har eleven bestået prøven, modtager han/hun svendebrev/uddannelsesbevis i henhold til 

hovedbekendtgørelsen og eksamensbekendtgørelsen.  

Snedkerfagets Fællesudvalg sender Svendebrevet til formanden for det lokale uddannelsesudvalg. 

Formanden for Snedkerfagets Fællesudvalg har da underskrevet svendebrevet, og formanden for det 

lokale uddannelsesudvalg underskriver det.  

 

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: 

 

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

nedenstående skema:  

 

 

Samlet oversigt over talkarakterer, ECTS-skala og snedkerfagets benævnelser 

 

Sølv Bronze Ros Antaget Ikke bestået 

12,0 11,9 - 11,0 10,9 - 8,5 8,4 - 5,5 5,4 –3,1 3,0 – 2,0 1,99 - ÷1,5 ÷1,4 - ÷3 

12 10 7 4 02 00 -3 

A B C D E Fx F 
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Senest 14 dage efter hver prøve indsender uddannelsesudvalget en beretning om forløbet (D-skemaet) 

og (orgelbyggerskemaet) af de omhandlede prøver til Fællesudvalget, der opbevarer beretning om 

forløbet (D-skemaet) og (orgelbyggerskemaet) i min. 25 år. 

Uddannelsesudvalget drager omsorg for gravering og fremsendelse af eventuelle medaljer til de nye 

snedker- og orgelbyggersvende.  

 

Det skal pointeres, at skemaerne A, B og C er arbejdspapirer.  

Lærerens og censorernes fælles dømmekraft er stadig det vigtigste element i processen. 

 

 

Svendeprøvegebyret og afsluttende praktikerklæring 

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. Gebyret andrager pt. 1100,00 kr. for 

virksomheder, der er medlemmer af Dansk Byggeri og Træets Arbejdsgivere, og 3500,00 kr. for andre 

virksomheder. 

Beløbene skal være indbetalt senest 14 dage før prøvens afslutning.  

Til festligholdelsen af svendeprøven yder Snedkerfagets Fællesudvalg et tilskud på 200 kr. pr. elev. 

Beløbet udbetales til det lokale uddannelsesudvalg. 

 

 

Vejledning såfremt en elev ikke består svendeprøve/afsluttende prøve 

Elever, som har været forhindret i at fuldføre svendeprøven på grund af dokumenteret sygdom eller 

anden tvingende årsag, kan deltage i en ny prøve efter det faglige udvalgs nærmere bestemmelse.  

Sygeeksamen og ny eksamen (omprøve) følger bekendtgørelse om eksamensordning på 

erhvervsskolerne mv.  

 

Hvis der er flere delprøver i et fag, aflægges kun ny prøve i de delprøver, hvor karakteren i den første 

prøve er under 02, henholdsvis “ikke bestået” eller “ikke godkendt”.  

 

Såfremt en elev ikke består sin svendeprøve, skal det lokale uddannelsesudvalg straks meddele dette til 

Snedkerfagets Fællesudvalg. 

Der opgives navn på eleven, virksomhedens navn og adresse samt en kort beskrivelse af årsagen til, at 

eleven ikke har bestået. 

Herefter afholder Snedkerfagets Fællesudvalg eller det lokale uddannelsesudvalg et møde med 

virksomheden (mesteren), eleven og 2 repræsentanter fra Snedkerfagets Fællesudvalg eller det lokale 

uddannelsesudvalg får afklaret, hvad der videre skal ske i uddannelsesforholdet, og hvad årsagen er til, 

at svendeprøven ikke er bestået. 

Der skal være afholdt møde med virksomheden og eleven senest 5 arbejdsdage efter svendeprøven. 



Opdateret maj 2016  11 
 

Der tages stilling til forlængelse af læretiden, ligesom der tages stilling til, hvilken løn der skal betales 

ved forlængelse af læretiden. 

Snedkerfagets Fællesudvalg / det lokale uddannelsesudvalg pålægger virksomheden, at der oprettes et 

tillæg til uddannelsesaftalen på forlængelsesperioden. 

Snedkerfagets Fællesudvalg / det lokale uddannelsesudvalg foretager ved samme lejlighed en 

virksomhedsbesigtigelse. 

Snedkerfagets Fællesudvalg / det lokale uddannelsesudvalg udfærdiger et referat, som underskrives af 

eleven, virksomheden og udvalget. Referatet sendes til Snedkerfagets Fællesudvalg, der har ansvar for 

godkendelse af sagen. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


