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Generel vejledning

Indledning
Skuemestervejledningen består af en generel del med regler for udpegning, honorarer, bedømmelse og karakterskala samt en faglig del, der specificerer prøvens indhold og bedømmelse for
den enkelte uddannelse.
Der er udarbejdet en faglig del for hvert uddannelsesområde som et bilag til denne vejledning.

Skuemestrene
Langt de fleste af uddannelserne under Industriens Uddannelser afsluttes med en svendeprøve.
Prøverne bedømmes normalt af 2 censorer (skuemestre), der repræsenterer henholdsvis arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden samt en eksaminator (lærer).
Eksaminator er den lærer, der har ført eleverne frem til prøven, mens skuemestrene er fagligt
kompetente personer inden for det pågældende erhverv, som er udpeget af organisationerne
bag Industriens Uddannelser.
Skuemestrene udpeges efter følgende regler og kriterier:


Skuemestrene skal have den fornødne fagkundskab.



Skuemestrene udpeges af organisationerne og fortsætter, til de bliver afbeskikket.



Skuemestrene skal have tilknytning til faget og skal holde sig ajour med udviklingen inden
for de uddannelser, hvor de medvirker ved svendeprøvebedømmelse.



Skuemestrene skal have viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder kendskab til aftagernes situation og behov.



Hvis en skuemester ophører med at have tilknytning til faget på grund af eksempelvis pension eller ved ændrede beskæftigelsesforhold, ophører skuemesterhvervet efter 1 år.

Begrænsninger ved beskikning af skuemestre til den enkelte bedømmelse
En skuemester kan ikke deltage i bedømmelse af en svendeprøve, hvis han eller hun på grund
af arbejdsmæssige, personlige eller slægtsmæssige forhold må anses for inhabil i forhold til en
eller flere af eksaminanderne (eleverne).

Honorarregler
I forbindelse med bedømmelse af de faglige prøver ydes der honorar til skuemestrene og godtgørelse af udgifter til rejser og ophold.
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Retningslinjerne for udbetaling af honorar findes på www.industriensuddannelser.dk. Reglerne
kan også rekvireres ved henvendelse hos Industriens Uddannelser.

Tilvejebringelse af opgaver
Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg eller af en opgavekommission
nedsat af det faglige udvalg, jf. bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser.

Vurderingsgrundlag
Grundlaget for uddannelserne er de kompetencemål, der er udarbejdet af de respektive faglige
udvalg.
Kompetencemålene er beskrevet i Undervisningsministeriets bekendtgørelser og specificeret
yderligere i de faglige udvalgs uddannelsesordninger og vejledninger.
Kompetencemålene udgør det fælles grundlag for al undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og er følgelig også det grundlag, svendeprøvebedømmelsen skal foretages
efter.

Indkaldelse af skuemestre til bedømmelse
Skuemestrene indkaldes normalt til prøvebedømmelse 5 uger inden bedømmelsen skal foretages. Iværksættelsespapirerne tilsendes fra Industriens uddannelser samtidig med indkaldelsen.

Indstilling til ny svendeprøve
Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve,
en ny prøve i den del af prøven som eleven ikke har bestået.
Eleven kan kun deltage i én omprøve. Skolen kan, efter samråd med det faglige udvalg, dog
tillade en ny omprøve, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

Klageadgang og klagefrist
I forbindelse med den afsluttende eksamen skal eleverne orienteres af skolen om mulighederne
for klageadgang og frister, jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser.
Eleven skal indgive klage om prøven, der skal være skriftlig og begrundet, til skolen senest 2
uger efter, at prøvebedømmelsen er bekendtgjort på sædvanlig måde, jf. § 36, stk. 2.
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Klager vedrørende bedømmelse af prøve afholdt som svendeprøve afgøres af skolen i samråd
med det faglige udvalg, jf. § 39, stk. 2.
Afgørelsen skal være skriftlig og begrundet, og meddeles af skolen til klageren, jf. § 40.
Afgørelsen kan gå ud på:


Tilbud om nye bedømmelse, dog ikke ved mundtlige prøver,



Tilbud om nye prøve, eller



At klageren ikke får medhold i klagen

Går afgørelsen ud på tilbud om ny bedømmelse eller ny prøve, skal klageren informeres om, at
det kan resultere i en lavere karakter.
Hvis klageren ønsker at acceptere tilbud om ny bedømmelse eller ny prøve, skal meddelelse
herom gives senest 2 uger efter meddelesen om afgørelsen er afgivet, jf. § 41.

Generelt om bedømmelse og karaktergivning
7-trinsskalaen
7-trinsskalaen anvendes som vurderingsgrundlag i hele uddannelsessystemet.
Skalaen har en klar forskel mellem nabokarakterer og der er fortsat mulighed for gennemsnitsberegninger.

Princip ved karaktergivningen
Ved svendeprøvens begyndelse har eleven som udgangspunkt karakteren 12.
Den endelige karakter gives efter fradrag for de fejl, mangler eller usikkerheder der er observeret.

Karakteren 12
Gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af
fagets mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler.
Karakteren 10
Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets
mål, med nogle få mindre væsentlige mangler.
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Karakteren 7
Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del
mangler.
Karakteren 4
Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler
Karakteren 02 (beståelseskarakter)
Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad
af opfyldelse af fagets mål.
Karakteren 00 (Fx)
Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af
opfyldelse af fagets mål
Karakteren -3 (F)
Gives for den helt uacceptable præstation

Særligt for karakteren 12
Lærlinge i uddannelserne under Metalindustriens uddannelser, der har opnået karakteren 12,
kan indstilles til ML-prisen.
Se mere om ML-prisen på www.industriensuddannelser.dk/virksomheder/ml-prisen

Votering og karaktergivning
Den endelige karakter for svendeprøven skal afgives som et helt tal fra 7-trins-skalaen. Karakteren fremkommer efter en votering mellem skuemestrene og læreren. I voteringen indgår hvad
der er observeret under prøven.
Der er dog stadig prøveformer, der baserer sig på beregning af (vægtet) gennemsnit af flere
delkarakterer. Såfremt dette er tilfældet vil det blive nærmere beskrevet i det relevante bilag til
denne vejledning.
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Prøver med karakterberegning
Såfremt der skal foretages en gennemsnitsberegning af flere karakterer fra 7-skalaen kan nedenstående afrundingstabel anvendes.
Interval, beregnet

Endelig karakter

-3,00 til -1,51

-3

-1,50 - 1,99

00

2,00 - 2,99

02

3,00 - 5,49

4

5,50 - 8,49

7

8,50 - 10,99

10

11,00 - 12.00

12

Meddelelse af karakterer til Industriens Uddannelser
Skolen fremsender umiddelbart efter svendeprøven en karaktermeddelelse for hver elev til Industriens uddannelser. Karaktermeddelelsen skal være underskrevet af læreren og skuemestrene.
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Specifik vejledning
Bedømmelse af svendeprøver for multimedie animatoruddannelsen

Generelt
Som del af den sidste skoleperiode i uddannelsen afholder skolen en afsluttende prøve. Prøven
udgør en svendeprøve.
Den afsluttende prøve består af en bunden opgave og en projektopgave med dertil hørende
mundtlig fremlæggelse. Opgaverne til prøven stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg.

Opgaver
Den bundne opgave løses inden for en varighed af 24 klokketimer. De hjælpemidler, der er benyttet i undervisningen, må anvendes ved løsning af opgaven.
Projektopgaven, der omfatter problemformulering, en kopi af produktionen, storyboard, produktionsplan, diverse karakterdesign og skitser, en projektdagbog og eventuelt funktionsbeskrivelse. Projektopgaven udarbejdes inden for 4 undervisningsuger. Projektdokumentationen afleveres ved arbejdets afslutning og fremsendes til censorerne.
Den mundtlige fremlæggelse, der tager udgangspunkt i projektforløbet og projektopgavens
produkt- og projektdokumentation, varer ca. 30 minutter inklusiv votering.

Karakterberegning
Ved bedømmelsen af de ovennævnte prøver giver læreren og censorerne én karakter for den
bundne opgave og én for projektopgaven (inkl. den mundtlige prøve).
Eleven har bestået, når der er opnået beståkarakter for hver af de opgaver, der indgår i prøven.
Den endelige karakter for den afsluttende prøve fremkommer som et gennemsnit af de nævnte
karakterer.

Svendebrev
Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til lærlingen hvor svendeprøvekarakteren er påført, som dokumentation for, at vedkommende har opnået kompetence
inden for multimedie animator-uddannelsen.
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