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Generelt om projektsvendeprøven 
 
Projektsvendeprøven består af et praktisk udført produkt samt skriftlig dokumentation i 
form af en projektrapport og tegninger, der indgår som udgangspunkt for en mundtlig 
prøve. 
 
Der udarbejdes tegninger og en projektrapport inden for 30 timer, og det praktiske produkt 
fremstilles inden for 112 timer. Projektrapport og praktisk opgave præsenteres af lærlingen 
ved en mundtlig prøve, der varer 30 minutter inklusiv votering. Der gives en karakter i 
fagteori på grundlag af en samlet vurdering af projektrapporten og den mundtlige prøve, 
og en karakter for det praktisk udførte produkt.  

 
Det samlede resultat af svendeprøven er et vægtet gennemsnit, hvori karakteren for 
fagteori indgår med 1/3, og karakteren for den praktiske prøve henholdsvis det praktiske 
produkt indgår med 2/3. Lærlingen har bestået den samlede svendeprøve, når begge 
karakterer er mindst 02. Projektsvendeprøven for bygningssnedker og møbelsnedker 
bedømmes af en lærer udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg. 

 
• Lærlingen bliver i samråd med praktikvirksomheden enig om projektopgaven 
 
• Skolen vejleder lærlingen med hensyn til fastlæggelse af opgavens omfang og indhold. 

 
• Lærlingen designer selv opgaven. 
 
• Lærlingen udarbejder en målsat tegning i skitseform, der viser opgavens omfang, samt 

beskrivelse af materialevalget. 
 
• Skitsetegninger samt beskrivelse af projektet skal afleveres til skolen senest 10 uger 

før sidste skoleophold starter. Skolen skal i samråd med det lokale uddannelsesudvalg 
godkende forslaget til opgaven. Skolen og det lokale uddannelsesudvalg kan forlange 
ændringer i opgaven, hvis de skønner, at omfanget eller sværhedsgraden ikke svarer 
til lærlingens niveau eller opfylder fagets kompetencemål. I forbindelse med 
godkendelse af projektet og evt. bemærkninger udfyldes en godkendelsesblanket, som 
findes på www.snedkerudd.dk. Kopi af den underskrevne blanket indsættes som bilag i 
projektrapporten, som indgår i prøven 
 

• Tegninger kan sendes enten som udskrift eller i elektronisk form. 
 
• Ønsker lærlingen at medbringe speciale materialer, skal dette godkendes af skolen og 

det lokale uddannelsesudvalg.. 
 
• Tegninger udføres på skolen indenfor den første uge. De kan udføres manuelt eller 

som elektronisk tegning. Lærlingen må ikke møde op med allerede forberedte 
tegninger. 
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• Lærlingen udarbejder dokumentation i form af en projektrapport. Opgaven udføres 
ifølge projektrapporten.  

 
• Som tillæg til projektrapporten udarbejder lærlingen en afvigerrapport undervejs i 

forløbet (se afsnittet om krav til projektrapporten). 
 
• Bedømmelsen af projektet udføres den sidste torsdag/fredag i det 5-ugers skoleophold.  
 
 
Krav til den praktiske opgave 
 
Den praktiske prøve afvikles indenfor 112 klokketimer, og skal være tilendebragt senest 
torsdag i den sidste uge af skoleopholdet. 
 
Med hensyn til valg af materialer skal lærlingen selv medbringe disse, hvis de ikke er 
lagervarer på skolen. Dette undersøges i samråd med skolen senest 14 dage før 
skoleopholdet starter. 
 
For lærlinge der selv ønsker at medbringe materialer til projektsvendeprøven gælder 
følgende: 

o Råtræ må medbringes i afkortede overmål / længder, der gør det muligt for 
lærlingen selv at forestå transporten. 

o Råtræ til limtræsplader må breddehøvles og sammenlimes til emner i overmål i 
længde og bredde. Der må ikke foretages yderligere bearbejdning af limtræet. 

o Pladematerialer må medbringes opskåret i fixmål / passende overmål. 
o Finer må ikke medbringes i sammensyede / sammenlimede blade. 
 

 
Projektets praktiske opgave skal indeholde følgende faglige discipliner: 

 
1. Planlægning herunder valg af maskiner, værktøj og materialer 
 
2. Beslåning (må ikke udføres som nothængsler) 

 
3. Lim - og finerarbejde 

 
4. Overfladebehandling 

 
5. Håndlavede snedkersamlinger 

 
6. Maskinelle samlinger 

 
7. Pasning 

 
Såfremt opgaven ikke indeholder alle de ovennævnte faglige discipliner, skal der ved 
siden af selve opgaven enten udføres en mindre opgave eller vedlægges prøver på de 
faglige discipliner hovedopgaven ikke indeholder. 
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Såfremt projektet indeholder vinduer og døre skal det opfylde kravene i produkt-
standarden DS/EN 14351-1:2006 inkl. tillæg A1:2008. 
 
Såfremt der indgår bygningsdele i opgaven, skal den opfylde det gældende 
bygningsreglement.  
 
 
Krav til projektrapporten og tegninger 
 
1. Projektrapporten udarbejdes inden for den første uge af skoleforløbet inden for den 

fastlagte tidsramme på 30 klokketimer sammen med udførelsen af tegninger og 
ridsestok. 

 
2. Projektrapporten må maksimalt være på 15 sider, hertil kommer bilag i form af 

tegninger og en liste over anvendt informationsmateriale, herunder numre på relevante 
sikkerhedsblade, som skal være læst. 

 
 
3. Projektrapporten skal foreligge i 4 eksemplarer med en til lærlingen, en til skolen, og en 

til hver af de to skuemestre. Projektrapporten med tegninger og bilag skal afleveres 
som PDF filer om fredagen i den første uge af skoleopholdet til lærer og de to 
censorer. Skole og LUU aftaler om det både skal udsendes elektronisk og i en printet 
udgave. 

 
4. Rapporten skal indeholde:   

a) Begrundelse for valg af design 
b) Begrundelse for valg af materialer 
c) Liste over anvendt informationsmateriale 
d) Dokumentation for planlægningen: 

o Hvilke maskiner, værktøj og materialer vil blive brugt i hvilken rækkefølge. 
o Materiale/opskæresedler iht. produktet.  
o Tidsplan med opsætning af delmål for udførelse af projektet 

e) Beskrivelse af arbejdsmiljø i forhold til opgaven. 
 
 
5. Såfremt projektet indeholder vinduer eller døre skal rapporten indeholde 

dokumentation for at projektet opfylder kravene i produkt-standarden DS/EN 14351-
1:2006 inkl. tillæg A1:2008. 

 
6. Såfremt der indgår bygningsdele i opgaven, skal rapporten indeholde beskrivelse af, 

hvordan opgaven opfylder det gældende bygningsreglement.  
 

7. Der skal foreligge følgende tegninger:    
 

a) Oversigtstegning med udvendige hovedmål /opstalt i mål: 1:5 eller 1:10 
 
b) Vandret og lodret snit i mål 1:1 
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c) Der skal påføres mål på diverse inddelinger. Eks. sinkeinddelinger ved skuffe eller 
ved inddeling/placering af fyldninger 
 

d) Ved specielle konstruktioner skal der foreligge detailtegninger i mål 1:1 
 

e) Der skal angives en tegnforklaring på skraveringer.  
 
 
8. Der skal udføres en ridsestok, hvor hovedmål afsættes. 
 
 
 
Afvigerrapport 
Som tillæg til projektrapporten udarbejder lærlingen en afvigerrapport undervejs i forløbet, 
det anbefales at det sker dagligt. Afvigerrapporten skal indeholde beskrivelse af afvigelser 
fra det planlagte forløb med både negative og positive erfaringer. Afvigerrapporten må 
max være på 2 sider, og indgår i bedømmelsen af opgaven og udleveres til lærer og 
censor inden eksamen. 


