
  

 

 

Uddannelsesordning for uddannelsen til film- og TV-

produktionstekniker 

Denne tekstdel af uddannelsesordningen indeholder generelle oplysninger om uddannelsen i henhold til 
uddannelsesbekendtgørelsens regler. Ud over tekstdelen indeholder uddannelsesordningen yderligere to oversigter 
samt en mulighed for at få oplysninger i Excel. 
 
Disse oversigter findes under ”udskriv uddannelsesordning – efter 2015”, og det er her muligt at få en oversigt over: 

 Fag angivet på speciale og elevtypesamling - Lille oversigt 

 Fagenes mål, resultatform mv., angivet på speciale og elevtypesamling - Udvidet oversigt  

 Oplysninger i Excel. 
 
Bemærk tekstdelens oplysninger er udelukkende angivet i wordformat og videreføres ikke til skolernes it-systemer. 
Oplysninger i den ”lille oversigt” og ”udvidet oversigt” er overført til skolernes it-systemer, og er således de 
oplysninger, der fremgår af elevens uddannelsesplan. Der bør dog ikke være uoverensstemmelser mellem tekstdelen 
og de øvrige oversigter. 
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1. Ikrafttrædelsesdato 
Uddannelsesordningen træder i kraft den 01.08.2018 
 
Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 445 af 7. maj 2018 om 
uddannelsen til film- og TV-produktionstekniker. Skolen kan fastsætte overgangsordninger for elever, der er 

under uddannelse i hovedforløbet ved uddannelsesordningens udstedelse. 

 

 

2. Ændringer 
Der er pr. 01.07.2018 sket følgende ændringer: 

 Varighed for EUV-forløb er justeret i henhold til hovedbekendtgørelsen 
 

 
 

3. Uddannelsens formål og struktur 
Der henvises til § 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. Nedenstående modeller er vejledende struktur på 
uddannelsen. 
 

 

Film- og tv-assistent hovedforløb 2 år, herudover grundforløb som kan vare op til 1 år. 

GF 1 GF 2 Trin 1 Hovedforløb 2 år 

Skole 

20 

uger 

 

Skole 

20 

uger 

 

Praktik Skole  

15 

uger 

Praktik Skole  

10 uger 

Praktik 

 

Film- og tv-produktionstekniker hovedforløb 4 år og 6 måneder, herudover grundforløb som kan vare op 

til 1 år. 

GF1 GF2 Trin 1 Hovedforløb, 2 år Trin 2 Hovedforløb, 2 år og 6 måneder 

Skole 

20 

uger 

 

Skole 

20 

uger 

 

Praktik Skole 

15 

uger 

Praktik Skole 

10 

uger 

Praktik Skole 

10 

uger 

Praktik Skole 

10 

uger 

Praktik Skole 

5 

uger 

Praktik 

 

 

 

4. Uddannelsesforløb og fagoversigt 
Uddannelsesforløb: 
På uddannelsen findes følgende uddannelsesforløb: 

 Unge og EUV3 

 Voksne (EUV1 og EUV2) 

 
Fagoversigt: 

Bagest i uddannelsesordningen fremgår der to skemaer. Skemaerne repræsenterer følgende: 

Skema 1:  Skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb.  

Skema 1 indeholder både informationer om det ordinære og euv. Hvert fag er koblet til det 
eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 

 
Skema 2:  Uddannelsesspecifikke fag med højere præstationsniveau end det obligatoriske er 

beskrevet. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau. Hovedforløbet kan fra 
start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. 



  

 
Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår som tidligere nævnt af den 
udvidede oversigt, som ligger under ”udskriv” i uddannelsesordningen. 
 
For så vidt angår eventuelle grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af 
mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet 
andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne. 

 
Bemærkninger til skema 1: 
Af nedenstående figur fremgår det, hvordan fagene for euv eleverne optræder i skemaet.  
 
Figur 1: Eksempel på tilknytning af fag på hovedforløbet herunder ordinære og euv. 

 
 
Euv: For euv elever vil der være en ændring i varigheden på de valgfri uddannesesspecifikkefag. Fag, der er 
afkortet på euv, vil fremgå ved, at varigheden for euv elever er angivet i parentes ( ), dette gælder også hvis 
det er afkortning af de valgfri uddannelsesspecifikkefag. Såfremt faget helt udgår for euv vil varigheden 
være angivet med (0). Er varigheden den samme for alm. elever og EUV vil der ikke fremgå en ( ). 
 
 

5. Tilrettelæggelse af skoleundervisning og praktikuddannelse 
Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, 
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.  
 
Iværksættelse af prøven 
Ved indkaldelsen af elever til den skoleperiode, hvori den afsluttende eksamen afholdes, registreres 
svendeprøven i gældende administrative system og meddeles det faglige udvalg. Skuemestrene udpeges af 
det faglige udvalg til bedømmelse 5 uger før svendeprøven. Skolen modtager en besked om de udpegede 
skuemestre. Gældende skuemestervejledning tages i anvendelse.  
 
Rammer for prøveafvikling og -bedømmelse 
Prøver og bedømmelse er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsens § 6, hvortil følgende supplerende 
kommentarer knyttes: 
 
Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået kompetencemålene for 
uddannelsen. (Slutkompetencerne). 
 
Eksaminationsgrundlaget er den stillede skriftlige prøve, den stillede praktiske opgave og elevens portfolio. 
 
Bedømmelsesgrundlaget er elevens praktiske præstation, elevens skriftlige præstation og elevens mundtlige 
præstation. 



 

 

7. Oversigt over fag på hovedforløb (skema 1) 
 
Fagrække for hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsens hovedforløb. Bemærk skemaet indeholder både informationer om det ordinære-, 
euv og talentforløbet. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 

  

  Skema 1 – Fag på hovedforløb 

Fagnr Fagnavn Faget bidrager 
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Antal skoleuger i alt på hovedforløb inkl. grundfag, obligatoriske, valgfri og 
valgfag – euv varighed angives i ( ) 

 

25(20) 50 (45) 

Antal ugers valgfag i alt – euv varighed angives i ( ) 2  2 

Grundfag – euv varighed angives i ( )  7 (2) 7 (2) 

10826 Teknologi 1,2,3,6,7 F 2,0 x x 

10044 Design 4 F+E 3,0 (0) x x 

10807 Erhvervsøkonomi 7 F 2,0 (0) x x 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( )  12  33 

33205 Kamera 1 1, 2, 3, 5, 10 Rutineret 1,5 x x 

33207 Belysning 1 1, 2, 3, 5, 10 Rutineret 1,5 x x 

33206 Lyd 1 2, 5 Rutineret 1,5 x x 

33210 Redigering 1 1, 5, 6 Rutineret 1,5 x x 

33204 Integreret medieproduktion 1,3, 4, 6, 8 Rutineret 1,5 x x 

33209 Programtilrettelæggelse og 
journalistik 1 

1, 3, 4, 7 Begynder 1,5 x x 

33208 Programdesign 1 1, 3, 6, 8 Begynder 1,5 x x 

33269 Produktionsplanlægning 1 1, 3, 4, 7, 9, Begynder 1,5 x x 

2206 Reklame 1, 4 Avanceret 1,0  x 

33213 Kamera 2 1, 2, 3, 5 Avanceret 2,2  x 

33212 Belysning 2 2, 3, 5, Avanceret 2,2  x 



 

33214 Lyd 2 1, 2, 5, 10 Avanceret 2,2  x 

33215 Redigering 2 1, 5, 6 Avanceret 2,2  x 

33219 Programtilrettelæggelse og 
journalistik 2 

1, 3, 4, 7 Rutineret 1,8  x 

33220 Programdesign 2 1, 3, 4, 8 Rutineret 2,2  x 

33221 Produktionsplanlægning 2 1, 3, 6, 7, 9, 11 Rutineret 2,2  x 

16468 Produktionsteknik 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 Avanceret 5,0  x 

   

Valgfri uddannelsesspecifikke fag – euv varighed angives i ( ) 4  8 

16469 Kamera up-lining 1, 2, 3, 5, 10 Avanceret/ekspert 4,0 x x 

16517 Belysning 1, 2, 3, 5, 10 Avanceret/ekspert 4,0 x x 

16518 Filmteknologi 4, 8, 11 Avanceret/ekspert 4,0 x x 

16519 TV-teknologi 2, 3, 5, 7, Avanceret/ekspert 4,0 x x 

16520 Integrerede digitale medier 2, 3, 5, 7, 8 Avanceret/ekspert 4,0 x x 

16522 Kamera og belysning 3 1, 2, 3, 5, 10 Avanceret/ekspert 2,0 x x 

16524 Lyd 3 2, 5 Avanceret/ekspert 2,0 x x 

16526 Redigering 3 1, 5, 6 Avanceret/ekspert 2,0 x x 

32727 TV-journalistik 2, 3, 5, 7, 8 Avanceret 4,0 x x 

33222 Internationalt TV-arbejde 2, 3, 5, 7, 8 Avanceret 4,0 x x 

33224 Grip 1, 2, 9 Avanceret 4,0 x x 

33226 Produktionskoordinering 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11 Avanceret 4,0 x x 

Praktikmål (0 ugers varighed)   

2212 Film og tv teknik metode 
og arbejdsprocesser 

1 til 11   x x 

2213 Planlægning af 
arbejdsopgaver 

1 til 11   x x 



 

8. Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere 
præstationsniveau (skema 2) 

Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre uddannelsesspecifikke fag på højere 
niveauer, har mulighed for dette jf. 
§ 4, stk. 3 og § 37, stk. 3, i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Den vejledende varighed for 
faget på højere niveau skal svare til varighedenaf 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. 

 

  Skema 2 – Uddannelsesspecifikke fag med valgfrit højere præstationsniveau 
Fagnr. Fagnavn Præstatio

ns-

standard 

for tilvalgt 

højere 

Vejle

d-

ende 

tid 

Obligatori

sk 

præstati- 

onsstanda

rd 16468 Produktionsteknik Ekspert 5,0 Avanceret 

16469 Kamera up-lining Ekspert 4,0 Avanceret 

16517 Belysning Ekspert 4,0 Avanceret 

16518 Filmteknologi Ekspert 4,0 Avanceret 

16519 TV-teknologi Ekspert 4,0 Avanceret 

16520 Integrerede digitale medier Ekspert 4,0 Avanceret 

16522 Kamera og belysning 3 Ekspert 2,0 Avanceret 

16524 Lyd 3 Ekspert 2,0 Avanceret 

16526 Redigering 3 Ekspert 2,0 Avanceret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. EUX – den gymnasiale del 
 
Der er ikke eux på uddannelsen.



  

10. Begrebet elevtyper 
 
Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte ”elevtyper”, 
som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den 
enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er 
angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte 
elevtype betyder. 

 
De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne 
vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige elevtypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i 
og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. 

 
I oversigt 2 er angiver hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen 
afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. 

 
Oversigt 1: Elevtyper 
Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. 
 

Elevtype Uddybning 

EU9 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. 

EU9+ Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundfor- 

løbet, der har en varighed på 20 uger. 

EU9X EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen 

EU9X+ EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter di- 

rekte på grundforløbets 2. del. 

EUV1 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforlø- 

bet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og 

uden praktikuddannelse. 

EUV2 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforlø- 

bet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hoved- 

forløb inklusiv praktikuddannelse. 

EUV3 Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en er- 

hvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil 

svare til praktikperioden for de unge. 

EUX EUX 

MEST Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke 

igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden er- 

statter grundforløbet. 



  

PREUD Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende prak- 

tisk oplæring på en produktionsskole – efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæ- 

ring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompe- 

tencer. 

Hovedforløbet gennemføres på normal vis. 

Elevtype Uddybning 

TAL Talentspor med højniveauer i specialefag 

GYM For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkan- 

tile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegi- 

vende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i ho- 

vedforløbet. 

 

 

Oversigt 2: Gruppering af elevtype 
Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. 
hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i 
uddannelsesordningen grupperingen henhører til. 
 



  

 
 

 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3 
Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. 
del 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3M EUV3 og mesterlære 
1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EUV3M+T EUV3, mesterlære og talent 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 
1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 
1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+M EU9 + og mesterlære 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9M EU9 og mesterlære 
1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+M+T EU9 +, mesterlære og talent 
1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9M+T EU9, mesterlære og talent 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9+P 
EU9 + og produktionsskolebaseret 
EUD 

1 Ungdom og EUV3 Ungdom og EUV3 EU9P 
EU9 og produktionsskolebaseret 
EUD 

2 EUV 2 EUV 2 EUV2 
Voksenelever standardiseret forløb, 
ikke 1. del 

2 EUV 2 EUV 2 EUV2M EUV2  og mesterlære 
2 EUV 2 EUV 2 EUV2M+T EUV2,  mesterlære og talent 

3 EUV1 EUV1 EUV1 
Voksenelever uden grundforløb og 
praktik 

4 EUX og EUV3 Ungdom, EUX og EUV3 EUV3X EUV3 og EUX 

4 EUX og EUV3 Ungdom, EUX og EUV3 EU9+X 
EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) 
klasse 

4 EUX og EUV3 Ungdom, EUX og EUV3 EU9X EU9  og EUX lige efter 9. (10) klasse 

5 EUX og EUV2 EUX og EUV2 EUV2X EUV2 og EUX 

6 EUX og EUV1 EUX og EUV1 EUV1X EUV1 og EUX 

7 EUX, EUV3 og ta Ungdom, EUX, EUV3 og talent EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 

7 EUX, EUV3 og ta Ungdom, EUX, EUV3 og talent EU9+X+T 
EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) 
klasse og tale 

7 EUX, EUV3 og ta Ungdom, EUX, EUV3 og talent EU9X+T 
EU9  og EUX lige efter 9. (10) klasse 
og talent 

8 EUX, EUV2 og ta EUX, EUV2 og talent EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 

9 EU9, EUV3 og ta Ungdom, EUV3 og talent EUV3T EUV3 og talentspor 

9 EU9, EUV3 og ta Ungdom, EUV3 og talent EU9+T EU9+ og talentspor 
9 EU9, EUV3 og ta Ungdom, EUV3 og talent EU9T EU9 og talentspor 

10 EUV2 og talent EUV2 og talent EUV2T EUV2 og talentspor 

11 EUV 1og talent EUV 1og talent EUV1T EUV1 og talentspor 

12 EU9+ og GYM EU9+ og GYM EU9+G EU9+ og GYM 
12 EU9+ og GYM EU9+ og GYM EU9+G+M Gym + mesterlære 

13 EUV2 og GYM EUV2 og GYM EUV2G EUV2 og GYM 

13 EUV2 og GYM EUV2 og GYM EUV2G+M EUV2 og GYM og mester 

14 EUV1 og GYM EUV1 og GYM EUV1G EUV1 og GYM 
17 EUX, EUV1 og ta EUX, EUV1 og talent EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 

18 GYM + talent Gym + talent EU9+G+M+T EU9+, Gy, Mester og talent 
18 GYM + talent Gym + talent EU9+G+T Gym + talent 

19 EUV2 G og T EUV2 gym og talent EUV2G+M+T EUV2 og GYM, mester og talent 

19 EUV2 G og T EUV2 gym og talent EUV2G+T EUV2, GYM og talent 

20 EUV1 G og T EUV1 gym og talent EUV1G+T EUV1 GYM og talent 

   


