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Uddannelsesordning for uddannelsen til  

Skibsmekaniker 
 

1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 

 

Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. 

april 2015 om uddannelsen til Skibsmekaniker. 

 

 

2. Der er pr. 01.07.2017 sket følgende ændringer: 

Uddannelsens hovedforløb er tilpasset og antallet af obligatoriske uddannelsesspecifikke er justeret fra 

12 fag til to tidssvarende skibsmekanikerteknikfag; skibsmekanikerteknik 1 og 2 samt certifikat i brand-

foranstaltninger ved gnistproducerende værktøj (varmt arbejde). I forlængelse heraf er der ændret i fag 

med valgfrit højere præstationsniveau således skibsmekanikerteknik 2 kan tages på et højere niveau.  

 

 

3. Uddannelsens formål og struktur 

Skibsmekanikeruddannelsen har en samlet varighed af 3 år 9 mdr. Heraf udgør grundforløb 40 uger sva-

rende til 1 år. Hovedforløbet varer 2 år og 9 mdr. fordelt på 9 mdr. skole og 2 års praktik, hvoraf mindst 

12 mdr. skal være til søs. 

 

Vejledende struktur 

 

Grundforløb Hovedforløb 

GF 1 er-

hvervsskole 
 

GF 2 er-

hvervsskole 

 

Praktik 

 

H1 
Erhvervs-

skole 

 

Praktik 
 

Søfarts- 

uddannelse 
afslutnings-

kursus 
 

 

H2 
Erhvervsskole 

inkl. svende-

prøve 

eller 

Søfarts-

skole  
(skoleskib) 

20 uger 20 uger 12 mdr. 10 uger 12 mdr. 10 uger 10 uger 

 

 

4. Elevtyper 

På uddannelsen findes følgende elevtyper: 

 EU9, EU9+ og EUV3 

 EUV1 og EUV2 

 

Det fremgår af oversigtsskemaerne bagest i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der 

indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes spe-

cialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 

 

Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. 

 Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb 

 Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb 
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I forlængelse af oversigtsskema 1-2 fremgår skema henholdsvis 1a og 2a hvor fag med højere præstati-

onsniveau end det obligatoriske er beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau.  Ho-

vedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. 

 

Praktikmålene beskrives i: 

 Skema 3: Praktikmålenes bidrag til kompetencemålene 

 

Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, 

som ligger under ”udskriv” i uddannelsesordningen. 

 

For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål 

og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag. 

 

Begrebet elevtyper uddybes bagest i uddannelsesordningen. 

 

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 

Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktik-

ken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine 

måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og 

praktik bidrager til kompetencemålet; ”Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og 

evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken”.  

 

 

6. Bedømmelse og beviser mv. 

Grundlaget for bedømmelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er 

dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således 

også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Prøver og bedømmelse er beskrevet i bekendtgørelse for 

skibsmekaniker §6, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: 

 

 

6.1 Kvalifikationsbeviser 

Hvis minimum 12 mdr. praktik er gennemført til søs kan der efter gennemført hovedforløb udstedes 

kvalifikationsbevis efter reglerne for maritime uddannelser. 

 

 

6.2 Rammer for prøvegennemførelse og –bedømmelse 

Svendeprøven finder sted på skolen i forbindelse med det afsluttende skoleophold. 

 

 

6.3 Iværksættelse af prøven 

Skuemestrene udpeges af det faglige udvalg til bedømmelse 3-4 uger før svendeprøven. 

Skolen modtager oplysning herom. 

For skolens lærere eller tilsynsførende gælder skolens lokale bedømmelsesplan vedrørende svendeprø-

veaflæggelsen. 

Kun prøver, der er iværksat i samarbejde med Det Faglige Udvalg for Maritime Metaluddannelser, kan 

medtages ved bedømmelsen. 

Prøven for skibsmekanikeruddannelsen består af følgende elementer: 

1. En teoretisk prøve 

2. En praktisk prøve bestående af en fremstillingsopgave og en vedligeholdelsesopgave. 
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6.3.1 Den teoretiske prøve 

Den teoretiske prøve for skibsmekaniker består af et opgavesæt med et antal skriftlige spørgsmål inden 

for uddannelsens pensum i grundfag, områdefag og specialefag. 

Ved opgaveløsningen må alle tidligere udleverede undervisningsmaterialer medbringes. 

Instruktion af eleverne gennemføres i hh. t. skolens eksamensregulativ. 

Skolen skal sikre, at elever, der har behov for det, gennemfører prøverne i henhold til gældende be-

kendtgørelse og vejledning om prøver og eksaminer for erhvervsuddannelseselever. 

 

6.3.2 Rettelse, bedømmelse og karaktergivning 

Den teoretiske prøve bedømmes ved skolens foranstaltning umiddelbart efter, at prøverne er udført. 

De 2 skuemestre (censorerne) og læreren (eksaminatoren) afgiver en samlet karakter for den teoretiske 

prøve.  

 

6.3.3 Den praktiske prøve  

Den praktiske prøve, der afholdes i sidste skoleperiodes sidste 2 uger, består af en fremstillingsopgave 

og en vedligeholdelsesopgave. 

Prøven anses for færdigudført, når eleven melder klar, og værktøj m.v. er rengjort og på plads. 

Læreren (eksaminatoren) skal være til stede under udførelsen af den praktiske og teoretiske prøve. Skue-

mestrene (censorerne) skal være til stede under bedømmelsen af prøven. 

Ved bedømmelsen af opgaveløsningerne ved den praktiske prøve giver de to skuemestre og læreren 

samlet én karakter, hvori følgende bedømmelseskriterier indgår: 

Elevens teknisk-faglige kompetencer inden for de områder, der er omfattet af uddannelsens mål samt 

elevens almen-faglige og personlige kompetencer inden for faglig kommunikation, arbejdsplanlægning 

og -dokumentation samt miljø- og kvalitetsbevidsthed. 

De nævnte kompetencer inddrages i bedømmelsen via nedenstående fokuspunkter: 

 Fremstillingsopgaven 

 Vedligeholdelsesopgaven 

 Helhedsindtryk 

 

6.3.4 Samtale med eleven 

I forbindelse med bedømmelsen af den praktiske prøve gives eleven lejlighed til at redegøre for den an-

vendte arbejdsproces og den valgte metode og derved til yderligere at demonstrere sine teknisk- og al-

men faglige samt almene og personlige kvalifikationer i relation til den gennemførte uddannelsen. 

 

6.3.5 Karakterberegning 

I forbindelse med beregning af svendeprøvekarakteren anvendes udtrykket "Delkarakterer". Delkarakte-

ren for den teoretiske prøve (Dt) udgøres af den samlede fælles karakterer for teoriprøven. Delkarakte-

ren for den praktiske prøve (Dp) udgøres af den samlede fælles karakter for den praktiske prøve. 

For at bestå svendeprøven kræves, at delkarakteren for den teoretiske prøve (Dt) er mindst 02, og at del-

karakteren for den praktiske prøve (Dp) er mindst 02.  

Eksamenskarakteren beregnes som summen af delkarakteren for den skriftlige prøve, efter at denne er 

ganget med 0,2, og den praktiske prøve, efter at denne er ganget med 0,8. 

Den endelige svendeprøvekarakter fastsættes efter afrunding til et tal i 7 trinsskalaen, dog således, at ka-

raktererne 02 og 12 ikke kan fremkomme ved oprunding og karakteren 00 ikke ved nedrunding, i over-
ensstemmelse med nedenstående afrundingsskema: 

 

Afrundingsskema 7-trinsskalaen 

Interval, beregnet Endelig karakter 

-3   t.o.m. -1,51 -3 F Den ringe præstation 
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-1,5 t.o.m. 1,99 00 Fx Den utilstrækkelige præstation 

 2,0 t.o.m. 2,99 02 E Den tilstrækkelige præstation 

 3,0 t.o.m. 5,49  4 D Den jævne præstation 

 5,5 t.o.m. 8,49  7 C Den gode præstation 

 8,5 t.o.m.10.99 10 B Den fortrinlige præstation  

11,0 t.o.m. 12,0  12 A Den fremragende præstation 

 
Læreren og de 2 skuemestre meddeler lærlingen eksamensresultatet umiddelbart efter, at den endelige 

karakter er beregnet. Skolen indsender oplysning om de enkelte karakterer, som er givet, til det fag-

lige udvalg senest 1 uge efter eksamensresultatet er meddelt. 
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SKEMA 1 – elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb 

Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. 

Fagnavn Faget bidrager til føl-

gende kompetencemål 

Præstations-

standard 

Vejledende tid 

Antal uger 
Skibsmekaniker 

 

Grundfag  2 uger i alt 

Engelsk 10806 2, 9, 11 C 2 X 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag  14 uger i alt 

Skibsmekanikerteknik 1 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,1

6,17,18,21 
Rutineret 6,8 X 

Fag nr. 45141 Amu Brandforanstaltninger v. gnistprodu-

cerende værktøj 

18  0,2 X 

Skibsmekanikerteknik 2 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,1

5,16,19,20,21 
Avanceret 7 X 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  2 uger 

Fag nr. 44648 Amu El-introduktion for maskinreparatø-

rer, el-lære 

13  1 X 

 

Fag nr. 44650 Amu Automatiske anlæg, pneumatik fejl-

finding 

15  1 X 

Fag nr. 44724 Amu Gassvejsning proces 311 16  1 X 

Fag nr. 44725 Amu Gassvejsning af stumpsømme rør, 

proces 311 

16  1 X 

Fag nr. 40090 Amu Lysbuesvejsning – stumpsømme rør 

position PA-PC 

16  1 X 

Antal ugers valgfag    2 uger i alt 

Antal skoleuger i alt    20 uger i alt 

 

 

Fag med valgfrit højere præstationsniveau 
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 

og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk 
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niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges 

ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. 

 

Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række pr. 

fag 

Præsentationsstandard for 

tilvalgt højere niveau 

 

Rutineret, avanceret, ekspert 

Vejledende tid 

 

 

Samme varighed som i 

skema 1 

Navn på det fag, hvor ni-

veauet hæves 

 

Samme navn som i skema 1 

 

Obligatorisk præsentati-

onsstandard 

 

Begynder, rutineret, avance-

ret 

Skibsmekanikerteknik 2 Ekspert 7 uger Skibsmekanikerteknik 2 Avanceret 
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SKEMA 2 – Voksne med standardiseret hovedforløb 

Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. For voksne er uddannelsesforløbet afkortet med 10 %. Af-

kortning er sket ved at udelade valgfag. 

 

Fagnavn Faget bidrager til føl-

gende kompetencemål 

Præstations-

standard 

Vejledende tid 

Antal uger 
Skibsmekaniker 

 

Grundfag  2 uger i alt 

Engelsk 10806 2, 9, 11 C 2 X 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag  14 uger i alt 

Skibsmekanikerteknik 1 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12,13,1

6,17,18,21 
Rutineret 7 X 

Skibsmekanikerteknik 2 1,2,3,4,5,7,8,9,11,12,14,1

5,16,19,20,21 
Avanceret 7 X 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  2 uger 

Fag nr. 44648 Amu El-introduktion for maskinreparatø-

rer, el-lære 

13  1 X 

 

Fag nr. 44650 Amu Automatiske anlæg, pneumatik fejl-

finding 

15  1 X 

Fag nr. 44724 Amu Gassvejsning proces 311 16  1 X 

Fag nr. 44725 Amu Gassvejsning af stumpsømme rør, 

proces 311 

16  1 X 

Fag nr. 40090 Amu Lysbuesvejsning – stumpsømme rør 

position PA-PC 

16  1 X 

Antal ugers valgfag    0 uger i alt 

Antal skoleuger i alt    18 uger i alt 

 

Fag med valgfrit højere præstationsniveau 
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 

og § 34, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk 

niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges 

ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. 
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Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række pr. 

fag 

Præsentationsstandard for 

tilvalgt højere niveau 

 

Rutineret, avanceret, ekspert 

Vejledende tid 

 

 

Samme varighed som i 

skema 2 

Navn på det fag, hvor ni-

veauet hæves 

 

Samme navn som i skema 2 

 

Obligatorisk præsentati-

onsstandard 

 

Begynder, rutineret, avance-

ret 

Skibsmekanikerteknik 2 Ekspert 7 uger Skibsmekanikerteknik 2 Avanceret 

 

Skema 3 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene 

 

Praktikmål  

 

 

Aktiviteten bidrager til følgende kompetence-

mål 

Skibsmekaniker 

Skibstekniske anlæg, 2103 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,21 X 

Faglig kommunikation, 2104 1,2,21 X 

Søfartsmæssige opgaver, 2107 1,2,19,20,21 X 

 


