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Indledning
Autolakererprøven er en del af sidste skoleophold i uddannelsen og er omfattet af de bestemmelser, der er
gældende for skoleophold - herunder den gældende eksamensbekendtgørelse.
Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem College360 Silkeborg og Malerfagets faglige
Fællesudvalg, og den beskriver procedurerne mellem skole og udvalg, prøvens indhold, prøvens bedømmelse
og de faglige censorers opgaver.
Vejledningen henvender sig først og fremmest til de censorer, som skal bedømme prøverne
Placering af afsluttende faglige prøve (svendeprøve)
College 360 Silkeborg afholder i sidste skoleperiode en afsluttende faglig prøve, som gør det ud for en
svendeprøve. Prøven har en varighed på 37 klokketimer, og den placeres således, at den afsluttes den sidste
fredag i skoleopholdet.
Afvikling af den afsluttende faglige prøve
Det er den tekniske skole, der afvikler prøven i henhold til de relevante bestemmelser i den gældende
eksamensbekendtgørelse og i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer.
Dokumenteret snyd medfører bortvisning fra svendeprøven. Eleven har efterfølgende mulighed for at
aflægge svendeprøve for egen regning ved en kommende svendeprøveafvikling. (Virksomhederne er ikke
forpligtet til at forlænge uddannelsesaftalen frem til næste svendeprøveafvikling).
Før prøven
o Ved indkaldelse af elever til deres sidste skoleophold gør skolen elever og virksomheder opmærksom på,
at skoleopholdet indeholder en prøve, som gør det ud for en svendeprøve.
o

Skolen sender en liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til
Fællesudvalget.

o

Dato for bedømmelse af prøven aftales mellem College360 Silkeborg og Fællesudvalget.

o

Fællesudvalget udpeger herefter de censorer, der skal benyttes og giver skolen besked herom.

o

Fællesudvalget udarbejder et orienteringsmateriale om prøven på mffu.dk/forvirksomheder/tilmelding
tilsvendeprøve. Skolen kan printe det ud og sende til elev og virksomhed i forbindelse med indkaldelse til
det sidste skoleophold.

o

Virksomheden skal udfylde en afsluttende praktikerklæring på mffu.dk/forvirksomheder og returnere
den til udvalget i udfyldt stand.

o

Skolen udarbejder efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg for autolakereruddannelsen opgaver
til prøven. Det påhviler skolen og det lokale uddannelsesudvalg at revidere opgaverne, når det skønnes
nødvendigt.

o

Skolen udstyrer hver elev med et eksamensnummer.
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Prøvens indhold
Prøven består af
o

en teoretisk prøve (skriftlig/elektronisk) med opgaver indenfor ”Opmåling og prisberegning” og
”Materialelære”. Varighed: 4 klokketimer.
Skriftlig opslagsmateriale herunder elevens egne notater og regnemaskiner må anvendes under løsning af
opgaven. Elever, der ønsker det, kan få opgaverne læst op.

o

en praktisk prøve, som indeholder opgaver af forskelligt omfang:
1) Lakering af forklap med nonsanding (våd i våd)
2) Reparation af plast
3) Afdækning af plade og reparation med 3-lags-teknik
4) Behandlingsopbygning i 2-lags-teknik
5) Farveidentifikation og farvetilpasning

Varighed: 33 klokketimer: Daglig arbejdstid: 8 00-1630 inklusiv pause.
De konkrete opgaver i såvel den teoretiske (skriftlig/elektronisk) som i den praktiske prøve udar bejdes af
skolen efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg.
Alle produkter, som anvendes i den praktiske prøve, skal overholde de til enhver tid gældende regler for
VOC indhold. Det er College360 Silkeborg, som vælger materialeleverandører, men man bør så vidt muligt
tilstræbe, at eleverne kan benytte produkter, som de har arbejdet med ude i praktikvirksomhederne.
Læreren skal være til stede under udførelsen af den praktiske prøve. Eleverne må ikke modtage vejledning.
Bedømmelse og karaktergivning
Den afsluttende faglige prøve bedømmes af eksaminandens lærer og 2 censorer, som er udpeget af
Malerfagets faglige Fællesudvalg (se side 8).
Censorerne skal repræsentere såvel arbejdsgiver- som arbejdstagersiden og have den fornødne indsigt i
uddannelsen og i de fagområder, prøven vedrører. Censorerne må ikke være ansat på skolen. En censor er
inhabil, såfremt vedkommende er/har været elevens læremester, er beslægtet med vedkommende eller på
anden måde er personlig interesseret i prøvens resultat. Fællesudvalget undersøger, så vidt det er muligt
habilitetsforholdene ved udpegningen af censorer.
Bedømmelsen foretages efter 7-trins-skalaen:
På svendeprøvens sidste dag foretages bedømmelsen efter 7-trins-sklaen, hvor de enkelte karakterer gives på
følgende vis:
12: Den fremragende præstation:

Præstationen demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med
ingen eller få uvæsentlige mangler

10: Den fortrinlige præstation:

Præstationen demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med
nogle mindre væsentlige mangler

7:

Den gode præstation:

Præstationen demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

4:

Den jævne præstation:

Præstationen demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål,
med adskillige væsentlige mangler

02: Den tilstrækkelige præstation:

Præstationen demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse
af fagets mål
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00: Den utilstrækkelige præstation: Præstationen demonstrerer en utilstrækkelig præstation, der ikke
demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål
-3:

Den ringe præstation:

Karakteren gives for den helt uacceptable præstation

Ved bedømmelsen af den teoretiske prøve giver læreren og de to censorer hver 1 karakter. Denne består af et
gennemsnit af karaktererne for ”Opmåling og prisberegning” og ”Materialelære”.
Elevens karakter ved prøven fremkommer som et gennemsnit af de 3 afgivne karakterer.
Ved bedømmelsen af den praktiske prøve giver læreren og de to censorer hver 1 karakter. Elevens karakter
ved prøven fremkommer som et gennemsnit af de 3 afgivne karakterer.
Ved karakterberegningerne ovenfor foretages ikke afrunding. I praksis anføres karakteren med 3 decimaler
(uden afrunding).
Bedømmelse af teoretisk prøve
Opgave 1: Opmåling og beregning (-3 til 12)

A

B

L

Opgave 2: Materialelære (-3 – 12)

Karakteren udregnes efter, hvor mange rigtige svar der er i
% i den elektroniske test:
0-24%
-3
25-49 %

00

50-59 %

02

60-69%

4

70-79 %

7

80-89 %

10

90-100 %

12

Opgave 1 + 2
Gennemsnit
Endelig karakter: Gennemsnit A + B + L divideret med 3
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Bedømmelse af praktiks prøve
Opgave 1. Lakering af forklap med nonsanding
(våd i våd)

20

Opgave 2. Reparation af plast

6

Opgave 3. Afdækning af plade og reparation med
3-lags-teknik

40

Opgave 4. Behandlingsopbygning i 2-lagsteknik

26

Opgave 5. Farveidentifikation og farvetilpasning

8

Max point.

100

I alt:

A

B

L

Omregnet til karakter:
Karakter A + B + L
Karakter A+B+L divideret med 3

Fra point til karakter:
Point/karakter
0 - 29 = -3
30 – 49 = 00

Point/karakter
50 – 59 = 02
60 – 69 = 4

Point/karakter/
70 – 81 = 7
82 – 93 = 10

Point/karakter
94 -100 = 12

Samlet karakter for prøven
Karakteren for den skriftlige prøve vægtes med 1/4 af den samlede bedømmelse af prøven.
Den samlede karakter fremkommer på følgende vis:
Karakteren for den praktiske prøve ganges med 3
Herefter lægges karakteren for den skriftlige prøve til
Summen divideres med 4 og afrundes herefter til én decimal.
Afrundingsregler:

0,00 afrundes til 0,0

0,05 afrundes til 0,1

0,01 afrundes til 0,0

0,06 afrundes til 0,1

0,02 afrundes til 0,0

0,07 afrundes til 0,1

0,03 afrundes til 0,0

0,08 afrundes til 0,1

0,04 afrundes til 0,0

0,09 afrundes til 0,1

Prøven er bestået, hvis eleven mindst opnår karakteren 2,0. Der kan ikke rundes op til 2,0.
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Skolen:
o

skolen indtaster karaktererne i det af skolen udarbejdede excel-ark, som herefter underskrives af læreren
og
de to censorer

o

indsender det underskrevne excel-ark til Fællesudvalget

o

orienterer ved skoleopholdets afslutning eleven om resultatet (delkarakterer og den samlede karakter)

Dokumenteret snyd medfører bortvisning fra svendeprøven. Eleven har efterfølgende mulighed for at
aflægge svendeprøve for egen regning ved en kommende svendeprøveafvikling. (Virksomhederne er ikke
forpligtet til at forlænge uddannelsesaftalen frem til næste svendeprøveafvikling).
Udstedelse af svendebrev
Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som udsteder svendebrev til eleven. Svendebrevet underskrives af
udvalgets formand og sendes til skolen, der overrækker/sender det til elevens praktikvirksomhed ved
skoleopholdets afslutning.
Svendebrev udstedes når:
o

Virksomheden har udfyldt og fremsendt den afsluttende praktikerklæring (via mffu.dk/for virksomheder)
til Fællesudvalget.

o

Læretiden er udstået.

o

Eleven mindst har opnået karakteren 2,0 i den afsluttende faglige prøve.

Gennemsnittet af svendeprøvens karakterer benævnes på svendebrevet ved en af nedenstående betegnelser.
Herudover angives den afrundede karakter uden decimal, samt indplacering på den internationale ECTSskala.
Opnået karakter (Skal ikke skrives ind i
svendebrevet)
02 – 2,9

Betegnelse

Karakter

ETCS

Bestået

02

E

3,0 – 5,4

Bestået

4

D

5,5 - 8,4

Bestået

7

C

8,5 – 9,9

Bestået med ros

10

B

10,0 – 10,9

Bestået med bronzemedalje

10

B

11,0 – 12,0

Bestået med sølvmedalje

12

A

Klage over prøven
Klager afgøres af skolen i samråd med Malerfagets faglige Fællesudvalg efter følgende procedure.
1) Elev afgiver sin klage skriftligt til skolen senest 1 uge efter, at eleven har modtaget prøveresultatet.
2) Skole og censorer redegør skriftligt for sagen (Senest 2 uger efter modtagelse af elevens klage).
3) Elev, skole og censorers redegørelser sendes til Fællesudvalget, som fremsender et forslag til afgørelse
til skole (Senest 2 uger efter modtagelse af de tidligere nævnte redegørelser.).
4) Såfremt der er uenighed forhandler parterne sig frem til en afgørelse.
5) Det faglige udvalg fremsender på parternes vegne resultatet af klagen til eleven.
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Manglende udlæring
Skolen skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende prøve, en ny prøve even tuelt efter supplerende
praktikuddannelse eller skoleundervisning.
Sygdom
Elever, som har været forhindret i at fuldføre prøven på grund af dokumen teret sygdom eller anden
tvingende årsag, kan deltage i en ny prøve, som tilrettelægges af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Bilag:Bestemmelser for udpegning af censorer i forbindelse med bedømmelse af den afsluttende
faglige prøve i autolakereruddannelsen
Censorerne udpeges og virker i overensstemmelse med bestemmelserne herfor i ”Bekendtgørelse om prøver
og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ” (Nr. 41 af 16. januar 2014) og i den gældende
udgave af ”Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til autolakerer”.
1) Malerfagets faglige Fællesudvalg udpeger et censorkorps, som medvirker ved bedømmelse af autolakererelever ved den afsluttende faglige prøve, som er placeret i autolakereruddannelsens sidste
skoleophold.
2) Autobranchens Arbejdsgiverforening (ABAF) og Malerforbundet indstiller hver 4 censorer.
3) Censorerne er udpeget for 4 år ad gangen regnet fra den 1. januar 2017. Genudpegning kan finde sted.
Ingen kan dog udpeges eller genudpeges efter det fyldte 67. år.
4) Censorerne skal være faguddannede autolakerere og have den fornødne indsigt i uddannelsen og i de
fagområder, prøven vedrører. De må ikke have ansættelse ved skolen, hvor prøven afholdes
5) Prøven bedømmes af en lærer og et censorpar, som repræsenterer henholdsvis arbejdsgiversiden og
arbejdstagersiden.
6) Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende prøve afholdes, sender skolen en
liste over de pågældende elever med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg.
7) Herefter udpeger Fællesudvalget de 2 censorer, og giver såvel skole som censorer meddelelse om
udpegelsen. Tidspunkt for bedømmelse af prøven aftales mellem skolen og det faglige udvalg og
meddeles censorerne ved samme lejlighed.
8) Malerfagets faglige Fællesudvalg aflønner censorerne med en diæt og afholder herudover
transportudgifter i forbindelse med censorarbejdet. Udvalget fastsætter regler herfor.

Nærværende regler træder i kraft den 1. maj 2018
Colle360 & Malerfagets faglige Fællesudvalg den 5. april 2018
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