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FORORD 

Vvs-energiuddannelsen. 

Denne Grønne bog er lavet til dem som arbejder med vvs-energiuddannelsen, enten som underviser, censor eller 

uddannelsesudvalgsmedlem og andre. Det er en håndbog, som skal tjene til inspiration og vejledning til jer i det 

kommende arbejde, ude på skolerne, med at få kørt den nye uddannelse i stilling.   

Den Store Grønne bog er digital og findes med senest opdaterede udgave på EVU´s hjemmeside:  

Den Store Grønne Bog 

På forsiden fremgår, hvornår den sidst er opdateret, så du altid kan vide, om du har den seneste udgave.  

Med venlig hilsen  

Det faglige udvalg for vvs-energiuddannelsen  

Blik & Rørarbejderforbundet samt TEKNIQ - Installationsbranchen 
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VVS-ENERGIUDDANNELSEN 

EN UDDANNELSE –  FLERE MÅLGRUPPER 

Vvs-energiuddannelsen udfordrer alle elever på vvs-energiuddannelserne efter lyst og evner. 

Uddannelsen er en vekslende uddannelse, og lærlingen veksler mellem at være i praktik i virksomheden og modtage 
undervisning på en teknisk skole.  

Allerede på grundforløbet bliver de nye elever sporet helt ind på de arbejdsopgaver, der venter ude i virksomhederne. 
Som elever er de allerede fagligt kvalificerede til at deltage i arbejdet i virksomheden og dermed fortsætte med 
oplæringens praktiske del.  

Vvs-energiuddannelsen har fire specialer 1-4 og 3 tre særlige forløb 5-7: 

1. En 3-år og 9 måneder VVS-installationstekniker.  
2. En 4-årig vvs-energispecialist. 
3. En 4-årig ventilationstekniker 
4. En 4-årig vvs og blikkenslager. 
5. Et 4-årigt talentspor med flere højniveaufag.  
6. En 4 år og 9 måneder EUX med kombination af erhvervs- og gymnasialuddannelse   
7. Et 3-årigt kort forløb for unge med gymnasial baggrund 

Uddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioder i virksomheden og undervisning på en 
erhvervsskole.  

Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb med fire skoleperioder. Grundforløb 2 (GF2) og den 
efterfølgende praktikperiode, er fælles for alle specialer. 
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EUD TALENTSPOR 

På specialet Vvs-energispecialist er der mulighed for, at fagligt og håndværksmæssige dygtige unge kan erhverve sig et 
særligt vvs-energi-talentsvendebrev. På talentsporet skal fagene styring og regulering, sanitetsautomatik, energipolitik 
og energioptimering, system for energianlæg, teknisk projektstyring samt regulering af energianlæg gennemføres på 
højniveau. Det betyder, at der på talentsporet undervises i højniveaufag i 11 ud af de 40 skoleuger på hovedforløbet. 

EUX VVS-ENERGISPECIALIST (SE AFSNITTET OM EUX SIDST I BOGEN)  

EUX-uddannelsen varer 4 år og 9 måneder og er en kombination af en almindelig erhvervsuddannelse og en gymnasial 

uddannelse. Uddannelsen er for meget fagligt dygtige og ambitiøse unge, som har evner og mod på at tage to 

uddannelser på samme tid. EUX-uddannelsen giver dels mulighed for at gøre jobkarriere i branchen, dels adgang til 

videregående uddannelser som fx ingeniør, installatør, energiteknolog, og maskinmester. 

Optagelse på EUX vvs-energispecialist, forudsætter bestået gymnasialeksamen med følgende fagrække: 

- Dansk C 

- Engelsk C 

- Samfundsfag C 

- Matematik C 

- Fysik C 

- Teknologi C 

KORT FORLØB 

Alle, der er under 25 år, og som har gennemført en gymnasial uddannelse, kan gennemføre specialet vvs-

energispecialist som kort forløb. Uddannelsestiden for disse elever er 3 år og det korte forløb fører frem til vvs-

energispecialet og indeholder de samme kompetencer.  

Optagelse med kort forløb forudsætter bestået gymnasialeksamen med følgende fagrække: 

- Matematik B 

- Fysik B 

- Dansk A 

- Samfundsfag C 

VOKSENSPOR 

Voksne, der er fyldt 25 år, når de begynder på vvs-energiuddannelsen, skal gennemføre uddannelsen som 

erhvervsuddannelse for voksne – EUV.  

EUV-elever skal lære det samme som alle andre på vvs-energiuddannelsen. Erhvervsskolen vurderer om eleven har 

erhvervs- eller uddannelseserfaring, der kan afkorte uddannelsen. De fleste lærlinge over 25 år skal dog følge det 

samme uddannelsesforløb som lærlinge under 25 år. 
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UDDANNELSENS OPBYGNING 

 

GRUNDFORLØB 1 (GF1)  

Alle elever, der har afsluttet folkeskolen for mindre end et år siden, begynder på et 20 ugers grundforløb (GF1). Senest 
i slutningen af grundforløbet skal eleverne så vælge, hvilken konkret erhvervsuddannelse de vil begynde på efter GF1. 
Det er skolens opgave at vejlede eleven til at vælge en erhvervsuddannelse, der passer til elevens interesser og faglige 
kunnen. 

Elever der kommer direkte fra folkeskolen, og allerede har en uddannelsesaftale, kan springe GF1 over og starte 
direkte på GF2 - det vil sige grundforløbet på vvs-energiuddannelsen. 

Alle andre, der afsluttede folkeskolen for mere end et år siden, begynder ligeledes direkte på det 20 ugers grundforløb 
(GF2), som er målrettet vvs-energiuddannelsen. 

 

 

 

Erhvervsfag 12 uger 

 

 

 

Valgfag 4 uger 

 

Grundfag 4 uger 
Dansk E 

GF 1 20 uger 

 

GRUNDFORLØB 2 (GF 2)  

Alle elever på vvs-energiuddannelsen skal gennemføre et grundforløb på 20 uger. Grundforløbets 2. del er målrettet 
vvs-energiuddannelsen. Målet med undervisningen er, at eleverne opnår de faglige kompetencer, der kræves for at 
kunne fortsætte i hovedforløbet. Lærlinge der allerede har en uddannelsesaftale, eller hvor det er længere end 1 år 
siden, de forlod 9. eller 10. klasse, skal starte direkte på grundforløbets 2. del. 
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GF2 er tematiseret, som det fremgår af nedenstående skema: 

Tema Indhold Referencer til BEK nr. 348 af 
01/04/2015 

Eleven ▪ Kompetenceafklaring 
▪ Elevplan 
▪ Studieteknik 

 

Kommunikation ▪ Digital kommunikation 
▪ Analog tegneteknik 
▪ Digital tegneteknik 
▪ Fremmedsprog 

§3 stk. 4),5),6), 

§3 stk. 3),4),5), 

 

Bygningsfysik og kemi ▪ Grundlæggende kemi 
(korrosionsformer) 

▪ Varmeteknik 
▪ Vandteknik 
▪ Afløbsteknik 
▪ Ventilationsteknik 

§3 stk. 3),10), 

Cleantech (rent miljø) ▪ Grundlæggende miljøbegreber   

Installationsteknik ▪ Vand 
▪ Afløb 
▪ Varme 
▪ Ventilation 

§3 stk. 7),8),10),13), 

§ 3 stk. 6),7),9), 

§3 stk. 4 2), 3),4),5), 7), 8) 

Energiteknik ▪ Grundlæggende el-lære 
▪ Grundlæggende styring og 

regulering 

§3 stk. 9),11),12) §3 stk. 3 8), §3 
stk. 4 6), 8) 

 

Plade- og tagteknik ▪ Pladearbejde 
▪ Tagarbejde 

§3 stk. 14), 15), §3 stk. 3, 10),11) 
§3 stk. 4 2), 3), 4), 5), 10) 

Svejseteknik ▪ Svejsning 
▪ Lodning 

§3 stk. 16),17), §3 stk. 3 12),13) 
§3 stk.4 11),12) 

Kvalitet ▪ Dokumentation §3 STK. 3 19), §3 stk. 4 13) 

Byggepladsen ▪ Byggeprocessen 
▪ Byggelovgivning 
▪ Samarbejde 
▪ Sikkerhed og arbejdsmiljø 

 

§3 stk. 2 1),2),18), 

§3 stk. 3 1), 2) 

§3 stk. 4 1), 

§3 stk. 4 15 

Kunden ▪ Kundeservice 
▪ Brugervejledning 

§3 Stk. 19),20), §3 stk. 2 14), 15) 
§3 stk.4 14), 16 

Certifikat ▪ §26 – arbejdsmiljø og sikkerhed 
ved svejsning/termisk 

▪ Rulle og bukkestillads 
▪ Førstehjælp 
▪ Elementær brandbekæmpelse 

§3 stk. 6 1), 2), 3), 4),  

Grundfag ▪ Matematik E-niveau 
 

§3 stk. 5 
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GRUNDFAGETS INTEGRATION  

Undervisning i grundfag skal være helhedsorienteret.  

I Vvs-energiuddannelsens uddannelsesspecifikke mål er der kompetencer, der matcher målene for det 

grundfagsniveau, som er knyttet til uddannelsen. På grund af denne synergi er de vejledende tidsangivelser på de 

temaer, der tilsammen udgør det uddannelsesspecifikke fag, sat til en varighed på 20 uger. 

Dog er det vigtigt, at grundfagets identitet opretholdes. Det er for eksempel vigtigt at være opmærksom på, at 

grundfagene også har deres faglige sprog.  

Det skal fremgå af skolens lokale undervisningsplan (LUP), hvordan den helhedsorienterede undervisning 

tilrettelægges. 

Forslag til undervisningsforløb (tema) på GF 2, der afsluttes med en grundforløbsprøve 

I henhold til BEK nr. 1010 af 22/09/2014 Bilag 2 fremgår det, at undervisningen tilrettelægges efter nedenstående 

didaktiske principper (3.1) og arbejdsformer (3.2) 

 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 

element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, 
hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 
Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 

tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 

undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring 
på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle 
elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 

arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 

uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens 
læring. 
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Reference: 

Tematisering på et grundforløb tager udgangspunkt i PBL Problem-Baseret-Læring, som ikke er 
én metode til at tilrettelægge undervisningen på, men en anden måde at tænke uddannelse på 
– eller et syn på læring. PBL har været tematiseret i den tidligere udarbejdede drejebog fra EVU. 
Der vil derfor ikke i denne drejebog kommer nærmere introduktion til PBL, men en reference til 
temahæfte af Ole Dibbern Andersen og Verner Larsen DEL 2004.  

Litteraturhenvisning: Erhvervspædagogisk didaktik af Ole Dibbern Andersen og Albert Astrup 
Christensen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion til GF 2.  

 

Præsentation af uddannelsen, herunder arbejdsformer. Portfolie bliver introduceret som 
kommunikationsmodel. Introduktion til Elevplan, introduktion til den læringsform der ligger 
i PBL. Skolen præsenterer de tema/cases der er valgt i hele GF 2. Formelle krav til 
bedømmelsen og eksamen præsenteres, herunder den løbende tilbagemelding på 

undervisningen. Feedback på læringsforløbet. Kontaktlærersamtale og kompetenceafklaring. Samarbejde med 
andre elever, hvor teamudvikling med fordel kan påbegyndes under dette tema. 
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evaluering Tema PBL - forløb 

Kursusfag Kursusfag 
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Tema 1 Vand og afløb i lejligheden (beskriv en case) Hvilke kompetencemål indgår i dette tema? 

 

Temaet er grundlaget for et begyndende kendskab til arbejde med teori og praktik på dette tidspunkt af 
uddannelsen, og med særligt fokus på vand- og afløbsområdet.  
Kommunikationen på dette 
tidspunkt er den analoge 
tegneteknik. Eleven bliver 
introduceret til 
bygningsfysik og kemi 
(vandteknik og 
korrosion), og afløbsteknik.  

Proces (PBL) lærerstyret. 

Eleverne arbejder med installation af vand og afløb i en praktisk opgave. Kendskab til arbejdsmiljø introduceres 
inden det praktiske arbejde påbegyndes. Der evalueres på produkt og proces. 

 

Teoriopgaver og noter samles i portfolie.  

 

Bedømmelse: Se note om løbende bedømmelse og afsluttende standpunktsbedømmelse. 

 

 

 

Note om bedømmelse I henhold til BEK nr. 1010 af 22/09/2014 Bilag 2 (5.1) og (5.2) 

5. Evaluering og bedømmelse 

 

5.1. løbende evaluering 

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne 
handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i 
forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. 

Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. 

Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens 
opfyldelse af fagets mål. 

 

 

 

 

 

    Tema 1 
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Tema 2 Opvarmning af et rum i lejligheden (beskriv en case) Hvilke kompetencemål indgår i dette tema? 

 

Temaet er grundlaget for et begyndende kendskab til at arbejde med teori og praktik på dette tidspunkt i 
uddannelsen, og med særligt fokus på varmeområdet. Den analoge tegneteknik er 
grundlaget for tegninger til installationer for den praktiske opgave. Eleven bliver 
introduceret til bygningsfysik, herunder varmeteknik og energitekniske beregninger. 

Proces (PBL) lærerstyret. 

Eleverne arbejder med 
installation for varme i en 

praktisk opgave. Der evalueres på produkt og proces. 
Teoriopgaver og noter samles i portfolie. 

 

 

Bedømmelse: Se note om løbende bedømmelse og afsluttende standpunktsbedømmelse. 

 

 

Tema 3 Husets tagkonstruktion og afvanding (beskriv en case) Hvilke kompetencemål indgår i dette tema? 

 

Temaet er grundlaget for et begyndende kendskab til at arbejde med teori og 
praktik på dette tidspunkt i uddannelsen, og med særligt fokus på tyndplade og 
tagarbejde. Den analoge tegneteknik er grundlaget for tegninger til udfoldninger 
for den praktiske opgave. Eleven bliver introduceret til bygningsfysik og kemi, 
herunder materialers egenskaber. 

Eleverne arbejder med plade og tagarbejde i praktiske opgaver. Der evalueres på 
produkt og proces.  

Teoriopgaver og noter samles i portfolie. 

 

Proces (PBL) lærerstyret. 

 

 

Bedømmelse: Se note om løbende bedømmelse og afsluttende 
standpunktsbedømmelse.  

 

 

 

 

 

 

 Tema 2 

  Tema 3   
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Tema 4 Installation i en-familiehuset (beskriv en case) Hvilke kompetencemål indgår i dette tema? 

 

Temaet er grundlaget for et samlende kendskab til at arbejde med 
teori og praktik på dette tidspunkt i uddannelsen, og med særligt 
fokus på installation i et en-familiehus. Eleverne introduceres til 
den digitale tegneteknik som grundlaget for tegninger til denne 
opgave.  Bygningsfysik og kemi i alle bygningens facetter er 
grundlaget for dette tema, Eleverne arbejder med en større 
installation som den teoretiske og praktiske opgave. 
Byggepladsen introduceres i dette tema.  Eleverne introduceret i 
dette tema for kvalitet og dokumentation af samme.  

Der udarbejdes en 
brugervejledning til husets ejer. 

 

 

 

Der evalueres på produkt og proces. Teoriopgaver og noter samles i portfolie. 

 

Proces (PBL) lærer/elev styret. 

 

 

 

Bedømmelse: Se note om løbende bedømmelse og afsluttende 
standpunktsbedømmelse.  

 

 

 

 

 

Kursusfag (følgende fag er afviklet som kursusfag) 

▪ §26 – Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk 
▪ Rulle og bukkestillads 
▪ Førstehjælp 
▪ Elementær brandbekæmpelse 

▪ Ventilation 

 

 

 

 

 Tema 4 
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GRUNDFORLØBSPRØVEN - GENERELT 

Grundforløbets 2. del afsluttes med en faglig/teknisk grundforløbsprøve, der er adgangsgivende til hovedforløbet.  

 

 

GF 2 20 UGER                                                                                                                          

Grundforløb 2 afsluttes med en grundforløbsprøve. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, 
som er fastsat for den pågældende uddannelse og eleven skal bestå for at kunne blive optaget på hovedforløbet på 
vvs-energiuddannelsen.   

Skolerne fastsætter i fællesskab de nærmere rammer for prøven herunder fastsættelse af form, indhold, varighed og 

bedømmelses- og eksaminationsgrundlag. Skolerne skal ligeledes beslutte, i hvilket omfang eksaminations- og 

bedømmelsesgrundlag skal omfatte elevarbejde, der er gået forud for prøveafholdelsen. Da skolerne udvikler GF2-

prøven efterår 2017, vil nærmere beskrivelse af prøven komme i næste udgave af denne bog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note om bedømmelse I henhold til BEK nr. 1010 af 22/09/2014 Bilag 2 (5.3) 

 

Eksamen 

 

5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at 

bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i medfør af § 3, 
stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. Prøven 

bedømmes bestået/ ikke bestået. 

 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 

fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven 
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OVERGANGSKOMPETENCEKRAV TIL HOVEDFORLØBET 

I overgangen mellem grundforløb og hovedforløb stilles der en række kompetencekrav, der skal være opfyldt for, at 

eleven kan begynde på hovedforløbet. Se nedenstående uddrag fra BEK nr 277 af 15/03/2016. 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1) anvende viden om den samlede byggeproces i bygge- og anlægsbranchen ud fra kendskab til faggruppernes 

overordnede arbejdsområder og samarbejde med de forskellige faggrupper, 

2) udføre og anvende arbejdstegninger, skitser, diagrammer og udfoldning af praktiske opgaver ud fra kendskab 

til praktisk relateret og grundlæggende tegneteknik og projektionstegning, 

3) udføre en elektronisk arbejdstegning ud fra kendskab til grundlæggende teknik i et elektronisk tegneprogram, 

herunder relevante symboler, 

4) foretage opmåling og beregning samt udarbejde materiale- og styklister med anvendelse af 

materialebetegnelser, antal, mængde, længde og areal, 

5) anvende måletekniske metoder og måleværktøjer i forbindelse med opmærkning, montage, nivellering og 

afsætning samt anvende relevante måletekniske standarder, koter, værdier og tolerancer, 

6) foretage informationssøgning og kommunikation ved anvendelse af it samt gøre rede for enkle it-baserede 

overvågnings- og styringsautomatikker på klima- og energiinstallationer, 

7) vælge og redegøre for materialer til enkle vand-, varme- og afløbssystemer i bygninger og typebestemme 

varmeanlæg. Installere og idriftsætte enkle vand- og afløbssystemer og mindre varmeanlæg ud fra gældende 

love, regler og standarder, 

8) anvende og foretage enkle energitekniske beregninger, måletekniske metoder for strøm, spænding, 

modstand og effekt ud fra gældende love, regler og standarder, 

9) redegøre for enkle klima- og ventilationssystemers opbygning og virkemåde samt foretage enkle målinger af 

luftstrømme og indregulere dem efter proportionalmetoden, 

10) vælge og redegøre for tyndpladematerialers anvendelighed, samlings- og bearbejdningsmetoder, beregne, 

udfolde og fremstille firkantede, runde og halvrunde emner i tyndplade samt oplægge og reparere 

kunstskifer med enkle inddækninger, 

11) tilrettelægge og udføre svejse- og loddearbejde ud fra regler for et sundheds- og sikkerhedsmæssigt 

forsvarligt arbejdsmiljø, 

12) tildanne rør og studse ved flammeskæring, ophæfte og autogensvejse stumpsøm i rør og studse på rør i 

position PA samt vedligeholde autogensvejse- og flammeskæreudstyr, 

13) udarbejde relevant dokumentation og brugervejledning for udført installationsarbejde samt forslag til 

yderligere energieffektivisering, 

14) anvende viden om servicebegrebet, kundepsykologi og de afgørende faktorer i forhold til god kundeservice, 

15) udføre arbejdsopgaver sikkerheds- og miljømæssigt forsvarligt i henhold til gældende regler og 

16) anvende og forstå love, standarder og teknisk svære tekster samt udarbejde dokumentation og rapporter på 

et højt fagligt niveau. 

Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 

1) Matematik på E-niveau. Faget afsluttes med en eksamen og bedømmes bestået/ikke bestået. 

Eleven skal have opnået følgende certifikater: 

1) Kursus i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 908 af 27. september 2005 om foranstaltninger til 

forebyggelse af kræftrisikoen ved arbejde med stoffer og materialer, (§ 26-kursus). 

2) Opstilling af rulle- og bukkestillads, jf. Arbejdstilsynets regler. 
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3) Kompetencer svarende til førstehjælp, mellem niveau, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. 

september 2014. 

4) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts 

retningslinjer pr. 1. september 2014. 

 

HOVEDFORLØBET 

 

Hovedforløbet er bygget op omkring fire specialer som afsluttes med en svendeprøve. Forud for indgangen til det 
valgte speciale opnår eleven kompetencer som er fælles for alle. 

Alle elever får følgende grundlæggende montagekompetencer og kan: 

- Montere traditionelle gas- og oliefyrede varmeanlæg med radiator, ventiler, pumper, ekspansionsbeholder og 
vejrkompenseringsanlæg. 

- Montere mindre fjernvarmeanlæg med radiator, ventiler og ekspansionsbeholder. 
- Montere gaskomfur, gasvandvarmer og gaskedler i parcelhuse. 
- Montere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg med enkel automatik. 
- Montere vand- og afløbsinstallationer i bolig, erhverv og industri. 
- Servicere og reparere varmeanlæg, vand- og afløbsinstallationer. 
- Opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger ved væg og taggennembrud (gælder for Vvs-

energispecialist, Vvs-installationstekniker samt Vvs og blikkenslager). 
- Opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille enkle faconstykker til ventilationsanlæg (gælder for 

Ventilationstekniker). 

Herudover opnår alle elever uanset speciale grundlæggende kompetencer i:  

-  Materialelære  
-  Dokumentation   
-  Digital kommunikation  
-  Digital tegneteknik  

 

I alle specialer indgår desuden, Teknisk projektstyring og Kundeservice. 

(BEK nr. 277 af 15/03/2016)  

Herefter har eleven fået kompetencer inden for det vvs, installationsteknik og blik, der er relevant for det speciale 
eleven har valgt, og kan nu gå i gang med et af de fire specialer i vvs-energiuddannelsen: 

- Vvs-installationstekniker  
- Vvs-energispecialist 
- Vvs- og blikkenslager 
- Ventilationstekniker  
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VVS-ENERGIUDDANNELSENS SPECIALER  

VVS-INSTALLATIONSTEKNIKER 

Uddannelsen til vvs-installationstekniker har inklusiv GF2 et samlet forløb på 3 år og 9 måneder, hvoraf de 52 uger er 

på en erhvervsskole. 

På dette speciale opnås kompetencer vedrørende installationsteknik, intelligent sanitetsteknik, sprinkler, varme-, 

vand- og afløbsinstallationer, plastsvejsning, svejsning i stålrør og rustfaste materialer, kundeservice og teknisk 

projektstyring. 

Specialet giver en bred kompetenceprofil, som kan matche langt de fleste virksomheders behov for en god montør 

eller servicemand. Der gives endvidere mulighed for yderligere at specialisere sig i valgfrie specialefag af 4 ugers 

varighed.  

 

VVS-ENERGISPECIALIST 

Uddannelsen til vvs-energispecialist har inklusiv GF2 et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en 

erhvervsskole. 

Med speciale som vvs-energispecialist har du tjek på energien. Du ved alt om vedvarende og miljørigtig opvarmning 

med solfangere, varmepumper, biobrændselsanlæg og fjernvarme. Og du ved, hvordan man får mest muligt ud af de 

mere traditionelle energikilder. Det er også dig, som foreslår, hvordan en kunde kan spare på energien og belaste 

miljøet mindre. 

På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at 

erhverve certifikater inden for gas, fjernvarme, solvarme osv., eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit speciale-

område. I denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver.  

 

VVS OG BLIKKENSLAGER 

Uddannelsen til vvs- og blikkenslager har inklusiv GF2 et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en 

erhvervsskole. 

Med specialet vvs og blikkenslager på vvs-energiuddannelsen lærer du at gøre byens tage og tårne smukke. Du klipper 

og former tagplader hjemme på værkstedet og kravler helt til tops på byens tårne og tage for at beklæde taget med 

plader i f.eks. kobber, zink eller aluminium. Det er også dig, som sætter tagrender og nedløb op. Du har også styr på 

vandet i hanerne, at der er varme i radiatorer, og at afløbene i køkkenet og i bruseren fungerer. 

På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at 

dygtiggøre sig inden for sit speciale-område. 

En række virksomheder i vvs-branchen har primært sine forretningsområder inden for tag- og facadeområdet og 

udfører aldrig eller kun sjældent, opgaver inden for vvs-området. Disse virksomheder har også mulighed for at 

uddanne elever på specialet Vvs og blikkenslager. 
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Virksomheden skal så sikre, at eleven får sin praktik på vvs-delen, herunder rørarbejde, enten som 

værkstedsundervisning på en erhvervsskole eller i en anden vvs-virksomhed. Dette skal fremgå af uddannelsesaftalen.  

Vvs-delen af specialet udgør ca. 15 % af den samlede uddannelsestid på 4 år. Det vil altså sige, at eleven skal tilbringe 

cirka fem måneder af sin praktiktid i en anden virksomhed eller i skolepraktik.  

På hovedforløb 3 (HF3) skal eleven gennemføre en særskilt installationsprøve, der efterfølgende vil indgå som en del 

af svendeprøven på hovedforløb 4. Derfor er det mest hensigtsmæssigt, at vvs-praktikken fordeles således, at der er 

ca. 3 måneders vvs-praktik mellem skoleperiode 1 og 2 og ca. 2 måneders vvs-praktik mellem skoleperiode 2 og 3. 

 

VENTILATIONSTEKNIKER 

Uddannelsen til ventilationstekniker har inklusiv GF2 et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 60 uger er på en 

erhvervsskole.  

Med speciale i ventilationsteknik ved du, hvordan du skaber godt indeklima. Du har styr på ventilations- og 

klimaanlæg i både stor og lille skala. Du arbejder både i industrien hos helt store virksomheder og i de små 

værksteder. 

På specialets skoledel er der reserveret én uges skoleundervisning til valgfri specialefag. Disse bruges primært til at 

erhverve certifikater inden for ventilationsområdet eller til blot at dygtiggøre sig inden for sit speciale-område. I 

denne uge er det muligt at gå til en eller to certifikatprøver. Den faglige undervisning, der fører op til 

certifikatprøverne, er obligatorisk. 
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  Specialer og fag på vvs-energiuddannelsen (* = findes også på højniveau)    

Fagnummer Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Vejledende tid (uger) HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 

    Uge Uge Uge Uge 

 Grundfag  2     

10819 Naturfag 3, 4, 6, 7, 10, 19 2  2,0   

 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag       

 Alle specialer  10,5     

11288 Fagrettet engelsk for vvs’ere 8 1  1,0   

11598 Faglig introduktion til arbejdsmarkedet 9 0,5  0,5   

11632 Kundeservice 10, 11 1   1,0  

11956 Teknisk projektstyring 8 2  0,5 0,5* 1,0* 

11820 Grundlæggende installationsteknik 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 6 6,0    

 Specialet: Vvs-installationstekniker  14     

11822 Grundlæggende plade- og tagteknik 6 1 1,0    

11866 Plastsvejsning (svejsning plast) 14 2  1,0 1,0  

11852 Energipolitik og energioptimering 7, 10, 11 1  1,0*   

16697 Energiteknisk installation 12, 13, 24 5,5  1,0 2,0 2,5 

11867 Velfærdsteknologisk installation 22 1   1,0  

11868 Svejsning i stål 23 2 1,0 1,0   

16699 Svejsning rustfast stål 23 1,5   1,0  

15553 Afsluttende prøve      2,0 

 Specialet: Vvs-energispecialist  24,5     

11822 Grundlæggende plade- og tagteknik 6 1 1,0    

11844,16687 Energiteknisk installation, energispecialist 12, 13, 15, 16, 17 12 1,5 2,0 3,5 5,0 

11847 Plastsvejsning 14 2  1,0 1,0  
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11849 El-teknik 15, 16 1,5 1,5    

11850 Styring og regulering 15, 16 3  3,0*   

16688 Sanitetsautomatik 13 1   1,0*  

11852 Energipolitik og energioptimering 7, 10, 11 1   1,0*  

16693 Systemteknik for energianlæg 11, 15, 16, 17, 18 1   1,0*  

11854 Regulering af energianlæg 15, 16, 17, 18 2   1,0* 1,0* 

7707 Afsluttende prøve      2,0 

 Specialet: Vvs- og blikkenslager  23,5     

11822 Grundlæggende plade- og tagteknik 6 1 1,0    

11827 Miljø 9, 10 1 0,5 0,5   

11828 Svejsning og lodning 25, 26 1,5 1,0 0,5   

16681 Plade- og tagteknik 25, 26, 27, 28 13 1,5 3,0 4,5 4,0 

16682 Energiteknisk installation, blikkenslager 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 25 3  1,0 2,0  

11825 Restaurering/renovering af fredede bygninger 25, 27, 28 1    1,0* 

16683 Udsmykning i zink og kobber 26, 27 1    1,0* 

11829 Styring og regulering, blikkenslager 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 2  1,0 1,0  

11831 Prøve i installationsteknik     1,0  

7708 Afsluttende prøve      2,0 

 Specialet: Ventilationstekniker  24,5     

11822 Grundlæggende plade- og tagteknik, ventilation 6 1 1,0    

11852 Energipolitik og energioptimering 7, 10, 11 1   1,0*  

16693 Systemteknik for energianlæg 11, 15, 16, 17, 18 1   1,0*  

11854 Regulering af energianlæg 15, 16, 17, 18 2    2,0* 

11879 Ventilationspladeteknik 6 1  1,0   

11880 Indeklima og komfort 18, 19, 20 1,5   1,5*  

11882 Styring og regulering, ventilation 18, 19, 21 4 1,5 2,5   
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16705 Ventilationsteknik 18, 19, 21 13 1,5 2,5 5,0 4,0 

7706 Afsluttende prøve      2,0 

 Valgfri specialefag       

 Specialet: Vvs-installationstekniker  4     

11949 Stålsvejsning af VVS-tekniske installationer  4   1,0 3,0 

11950 Svejsning af rustfaste installationer  4   1,0 3,0 

11951 Blikkenslagerarbejde  4   1,0 3,0 

11953 Ventilationsfaget  4   1,0 3,0 

11954 Installationstekniske varmeløsninger  4   1,0* 3,0* 

 Specialet: Vvs-energispecialist  1     

11897 Certificering indenfor gasområdet under 135 kW  1    1,0 

11898 Installation af solvarmeanlæg  0,5    0,5 

11899 Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg  1    1,0 

11900 Installation af mindre biomassekedler og ovne  0,5    0,5 

16696 Kølecertifikat  1    1,0 

 Specialet: Vvs- og blikkenslager  1     

16685 Inddækninger af kupler og spir  1    1,0 

11895 Tårndækning  1    1,0 

 Specialet: Ventilationstekniker  1     

11955 Drift og service på motor og varmekredse  1    1,0 

16696 Kølecertifikat  1    1,0 

Uger i alt VVS-installationstekniker  32     

 VVS-energispecialist  40     

 VVS og blikkenslager  40     

 Ventilationstekniker  40     
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FAGBESKRIVELSER FOR FÆLLES FAG 

GRUNDFAG 

10819 NATURFAG 

10819 Naturfag  

Niveau  F 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til naturfaglige begreber og enkle modeller, så 
eleven kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med naturfagligt 
indhold. 

2. Eleven kan foretage enkle beregninger i sammenhæng med det 
naturfaglige arbejde. 

3. Eleven kan under vejledning kan arbejde eksperimentelt med faget. 
4. Eleven kan under vejledning kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt 

med udstyr og kemikalier. 
5. Eleven kan under vejledning kan anvende relevante naturfaglige 

informationer fra forskellige informationskilder, herunder it-baserede. 
6. Eleven kan under vejledning dokumentere og formidle resultater af sit 

arbejde med naturfaglige emner. 

 

OBLIGATORISKE UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG –  ALLE SPECIALER 

11288 FAGRETTET ENGELSK FOR VVS'ERE 

11288 Fagrettet engelsk for 
vvs'ere 

 

Niveau  Begynder 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan anvende et enkelt sprog i almindelige situationer fra 
erhvervsliv og dagligliv. 

2. Eleven kan anvende enkle hensigtsmæssige tale, skrive, lytte- og 
læsestrategier. 

3. Eleven kan dokumentere forståelse af talt sprog i almindelige 
situationer fra erhvervsliv og dagligliv 

4. Eleven kan læse og dokumentere forståelse af enkle tekster på engelsk. 
5. Eleven kan formulere enkle meddelelser hentet fra erhvervsliv. 
6. Eleven kan begynde at anvende sproglig opmærksomhed i almindelige 

situationer fra erhvervsliv og dagligdag. 
7. Eleven kan anvende IT til kommunikation, informationssøgning, 

sprogtræning og tekstproduktion.  

  

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 21 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

11598 FAGLIG INTRO TIL ARBEJDSMARKEDET 

11598 Faglig intro til 
arbejdsmarkedet 

 

Niveau  Begynder 

Varighed  0.5 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet 
mellem samfundets udvikling og udviklingen i virksomhederne, 
herunder de miljømæssige aspekter. 

2. Eleven kan forholde sig til sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på 
arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og organisationer samt 
deres regulering i det faglige system. 

11632 KUNDESERVICE 

11632 Kundeservice  

Niveau  Rutineret 

Varighed  1,0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har forståelse og kendskab til metoder for god kommunikation 
og kan vejlede kunder i forbindelse med udførelsen og aflevering af de 
løste opgaver. 

2. Eleven kan med baggrund i sin tekniske viden udføre grundige 
observationer af de tekniske installationer i kundens bygning, med 
henblik på en dialog om mersalg, som skaber fordele for kunden. 

3. Eleven er bevidst om at anvende innovative løsningsforslag i sin 
vejledning af kunder. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Kundeservice vvs 

11956 TEKNISK PROJEKTSTYRING 

11956 Teknisk projektstyring  

Niveau  Rutineret 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere 
tidsplaner, udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt 
deltage i opstarts- og byggemøder. Eleven kan ligeledes anvende 
relevante planlægningsværktøjer. 

2. Eleven har kendskab til principperne for projektstyringsværktøjet 'Det 
digitale byggeri' og aftalesystemer. 

3. Eleven har kendskab til de ledelsesmæssige udfordringer der er 
forbundet med at lede kollegaer, samt kendskab til hvorledes et 
koordineret samarbejde med andre faggrupper kan foregå. 

 

  

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 22 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

11956 TEKNISK PROJEKTSTYRING HØJNIVEAUFAG 

11956 Teknisk projektstyring  

Niveau  Avanceret 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan gennemføre kvalitetssikrende procedurer, vurdere 
tidsplaner, udarbejde bemandings- og materialeleveringsplaner samt 
deltage i opstarts- og byggemøder. 

2. Eleven har kendskab til de ledelsesmæssige udfordringer der er 
forbundet med at lede kollegaer, samt kendskab til hvorledes et 
koordineret samarbejde med andre faggrupper kan foregå ud fra 
kommunikationsfærdigheder herunder konflikthåndtering. 

3. Eleven kan med relevante projektledelsesværktøjer, herunder det 
digitale byggeri, selvstændigt kombinere sin vvs-faglige viden med 
viden om, at entrepriser bliver afleveret til rette tid, rette pris og i den 
rigtige kvalitet. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Teknisk projektstyring 

11820 GRUNDLÆGGENDE INSTALLATIONSTEKNIK 

11820 Grundlæggende 
installationsteknik 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  6.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan montere traditionelle gas- og oliefyrede varmeanlæg med 
radiator, ventiler, pumper, ekspansionsbeholder og 
vejrkompenseringsanlæg 

2. Eleven kan montere mindre fjernvarmeanlæg med radiator, ventiler og 
ekspansionsbeholder, herunder fastsætte anlægstype samt vælge 
komponenter og udstyr til fjernvarmeanlæg. Eleven kan servicere og 
reparere varmeanlæg. 

3. Eleven kan montere gaskomfur, gasvandvarmer og gaskedler i 
parcelhuse, herunder opstarte, indregulere og servicere 
gasforbrugende apparater efter myndigheders krav (gasforbrugende 
apparater der ikke er omfattet af A-certifikatet). Eleven kan udføre 
gasinstallationer i småhuse efter gældende regler. 

4. Eleven kan montere solvarme-, biobrændsels- og varmepumpeanlæg 
med enkel automatik. 

5. Eleven kan planlægge og montere vand- og afløbsinstallationer i bolig, 
erhverv og industri. Eleven kan servicere og reparere vand- og 
afløbsinstallationer. 

6. Eleven kan planlægge loddeopgaver, tildanne emner, udføre lodning og 
efterfølgende kontrol af samlingsmetoder i henhold til gældende 
standarder. 

7. Eleven kan redegøre for anvendte materialer i branchen, herunder stål, 
plast, letmetaller og pladers generelle egenskaber samt materialer til 
pakning, tætning, fugning, smøring og køling. 

8. Eleven kan redegøre for stål og fagets anvendte metaller, herunder 
deres egenskaber, sammensætning, styrke, påvirkninger ved 
varmebehandling, bearbejdningsevne og korrosionsforhold. 
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9. Eleven kan redegøre for anvendte ikke-metalliske materialer, herunder 
behandling og bearbejdning af gummi, bakelit, keramik, porcelæn, 
kompositmaterialer, olier, køle- og skærevæsker, materialer til pakning, 
tætning og fugning, m.v. 

10. Eleven kan på grundlag af lovgivningen udarbejde drifts-, vedligeholds- 
og brugervejledninger. Eleven kan anvende brancherettede 
kvalitetssikringssystemer. 

11. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til at skrive, 
søge og udvælge informationer til opgaveløsninger inden for 
brancheområdet samt kommunikere om de valgte løsninger. 

12. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af 
følgende opgaveområder, beregning, dimensionering, dokumentation, 
plan- og snittegning, isometrisk tegning og 3D-tegning. 

13. Arbejdsmiljø - arbejdsprocesser og materialer: Eleven kan overholde 
gældende regler og anvisninger om arbejdsmiljø ved udførelse af 
arbejdsprocesser og anvendelse af stoffer og materialer. 

 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Arbejdsmiljø 
➢ Cirkulationspumper 
➢ Dokumentation og kvalitetssikring 
➢ Fjernvarme 
➢ Gasinstallationer i småhuse 
➢ Gulvvarme 
➢ Ikke-metalliske materialer 
➢ Lodning af kobberrør 
➢ Materialer 
➢ Olie 
➢ Opgaver til ikke-metalliske materialer 
➢ Opgaver til rustfaste ståltyper 
➢ Opgaver til ståltyper og metaller 
➢ Pumper 
➢ Rustfaste ståltyper 
➢ Selvvirkende ventiler 
➢ Ståltyper og metaller 
➢ Tjek på vandinstallationer 
➢ Vand og afløb 
➢ Ventiler  
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FAGBESKRIVELSER FOR SKOLEFAG PÅ HOVEDFORLØBET 

 

VVS- INSTALLATIONSTEKNIKER 

Vvs- installationstekniker 

Fordeling af mål på Hovedforløb 

 

Grundfag og uddannelsesspecifikke fag Faglige mål HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 

  Uge Uge Uge Uge 

Naturfag 10819 mål 1-6  2,0   

Fagrettet engelsk for VVS’ere 11288 mål 1-5  1,0   

Faglig introduktion til arbejdsmarkedet 11598 mål 1-2  0,5   

Kundeservice 11632 mål 1-3   1,0  

Teknisk projektstyring – rutineret 11956 mål 1  
0,5 0,5 1,0 

Teknisk projektstyring - avanceret 11956 mål 1-3  

Grundlæggende installationsteknik 11820 mål 1-13 6,0    

Energiteknisk installation 16697 mål 1  1,0   

 16697 mål 6-8   2,5  

 16697 mål 2-5    2,0 

Energipolitik og energiopt. – avanceret 11852 mål 1-3  
1,0 

  

Energipolitik og energiopt. - ekspert 11852 mål 1-4    

Velfærdsteknologisk installation 11867 mål 1   1,0  

Grundlæggende plade- og tagteknik 11822 mål 1 1,0    

Svejsning stål 11868 mål 1 1,0    

 11868 mål 2-4  1,0   

Svejsning plast 11866 mål 1  1,0 1,0  

Svejsning rustfast stål 16699 mål 1   1,0  

Valgfri specialefag I alt 4 uger     

Inst.tekn. varmeløsninger – avanceret 11954 mål 1-7    

3,0 

Inst. tekn. Varmeløsninger - ekspert 11954 mål 1-8   

1,0 

 

Stålsvejsning af VVS-tekn. installationer 11949   

Svejsning af rustfaste installationer 11950   

Blikkenslagerarbejde 11951   

Ventilationsfaget 11953   

Svendeprøve      

Installationsteknik 15553    2,0 

Uger i alt  8 8 8 8 

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 25 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

16697 ENERGITEKNISK INSTALLATION, INSTALLATIONSTEKNIKER  

16697 Energitekniske 
installationer 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  5.5 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan installere, reparere og servicere fyrede-, ufyrede- og 
vedvarende energiinstallationer. 

2. Eleven kan redegøre for installationstekniske principper i varmeanlæg 
og i anlæg for vedvarende energi. 

3. Eleven kan, på baggrund af kendskab til typer af varmeanlæg anlæg 
samt deres opbygningsprincipper, vælge materialer til varmeanlæg. 

4. Eleven har kendskab til strengsystemer og cirkulation i varmeanlæg, 
samt for forbrændingstekniske principper. Endvidere har eleven 
kendskab til bygningens energiramme og muligheder for 
energioptimering af et varmeanlæg. 

5. Eleven har kendskab til enkle el-tekniske beregninger, og kan foretage 
enkle målinger og tilslutninger 

6. Eleven kan planlægge og dimensionere systemer inden for vand- og 
afløbsområdet. Endvidere kan eleven redegøre for 
korrosionsproblematikker i brugsvandsinstallationer, herunder 
principper for vandbehandling. 

7. Eleven kan installere sprinkleranlæg efter gældende regler for samme. 
8. Eleven kan overholde de særlige hygiejniske krav der er til arbejdet med 

drikkevand. Eleven kan redegøre for lovkrav om kvalitetssikring og 
håndtering af hygiejne jf. Miljøministeriets vejledning i sikring af 
drikkevandskvalitet (DDS) og bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på 
almene vandforsyningsanlæg, (§ 2). 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 

➢ Energioptimering 

➢ Gulvvarme 

➢ Pumper 

➢ Radiatordimensionering 

➢ Selvvirkende ventiler 

➢ Sprinkleranlæg 

➢ Varmetabsberegning 

➢ Vedvarende energi 

11852 ENERGIPOLITIK OG ENERGIOPTIMERING 

11852 Energipolitik og 
energioptimering 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til energipolitik lokalt, nationalt og globalt samt 
kendskab til problemstillinger, der knytter sig til begrebet renere 
energiteknologi. 
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2. Eleven kan foretage et energitjek med henblik på at opnå 
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, 
hvori der indgår tekniske installationer. 

3. Eleven kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser ved 
hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og vejlede kunden om 
tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn 
energi samt miljørigtig energi. 

11852 ENERGIPOLITIK OG ENERGIOPTIMERING HØJNIVEAUFAG 

11852 Energipolitik og 
energioptimering 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til energipolitik lokalt, nationalt og globalt samt 
kendskab til problemstillinger, der knytter sig til begrebet renere 
energiteknologi. 

2. Eleven kan foretage et energitjek med henblik på at opnå 
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, 
hvori der indgår tekniske installationer. 

3. Eleven kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser ved 
hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og vejlede kunden om 
tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn 
energi samt miljørigtig energi. 

4. Eleven kan selvstændigt integrere viden om energiformers tekniske, 
miljømæssige og økonomiske forhold i forbindelse med 
energioptimering samt vejlede brugere om energioptimering på 
eksisterende anlæg og installationer, herunder om drift og vedligehold. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Tjek på energien - vvs 

11867 VELFÆRDSTEKNOLOGISK INSTALLATION 

11867 Velfærdsteknologisk 
installation 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan installere, fejlfinde, programmere og servicere vasketoiletter 
og intelligente sanitetskomponenter i boliger og institutioner. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ (Tilgår) 

11821 GRUNDLÆGGENDE PLADE- OG TAGTEKNIK 

11821 Grundlæggende plade- 
og tagteknik 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 
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Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger 
ved væg og taggennembrud. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Grundlæggende plade- og tagteknik 11821 

11868 SVEJSNING I STÅL 

11868 Svejsning i stål  

Niveau  Rutineret 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan planlægge svejse- eller loddeopgaver, tildanne emner, 
udføre manuel svejsning, termisk skæring eller lodning og efterfølgende 
kontrol af samlingsmetoder i henhold til gældende standarder. 

2. Eleven kan udføre autogensvejsning og flammeskæring af rør og studse. 
3. Eleven kan udføre lysbuesvejsning i stumpsømme og studse. 
4. Eleven kan udføre TIG-svejsning i stålrør. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Autogensvejsning og flammeskæring 

➢ Elektrodesvejsning af stumpsømme i stålrør og studse 

➢ Svejsepositioner og bedømmelse 

11866 PLASTSVEJSNING, INSTALLATIONSTEKNIKER 

11866 Plastsvejsning, 
installationstekniker 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan selvstændigt udføre plastsvejsning på rørsystemer svarende 
til gældende standarder, herunder udføre, stuksvejsning, svejsning af 
el-muffer, anboringsbøjler og krympemuffer i plastmaterialet PE samt 
redegøre for relevante sikkerheds- og miljømæssige forhold og krav ved 
udførelse af plastsvejsning. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Plastsvejsning 

➢ Svejsning af rørsystemer i plast 

11869 SVEJSNING RUSTFAST STÅL 

11869 Svejsning rustfast stål  

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan udføre svejsninger på rustfast stålrør i bolig, erhverv og 
industri i forhold til gældende standarder. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ TIG-svejsning i stålrør 
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11949 STÅLSVEJSNING AF VVS-TEKNISKE INSTALLATIONER – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11949 Stålsvejsning af vvs-
tekniske installationer 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  4.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan svejse stålrør i bygninger og terræn i henhold til gældende 
standarder. 

2. Eleven kan udføre montage og svejsning af plastkapper på isolerede rør 
i henhold til gældende standarder. 

3. Eleven skal have mulighed for at erhverve et (eller flere) certifikat(er). 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Autogensvejsning og flammeskæring 

➢ Elektrodesvejsning af stumpsømme i stålrør og studse 

➢ Svejsepositioner og bedømmelse 

11950 SVEJSNING RUSTFASTE INSTALLATIONER – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11950 Svejsning af rustfaste 
installationer 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  4.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan svejse/lodde rustfaste rørinstallationer til gasarter på 
sygehuse, laboratorier og medicinalindustri i henhold til gældende 
standarder. 

2. Eleven kan opbygge og fremstille rustfast komponenter til sygehuse, 
laboratorier og medicinalindustri i henhold til gældende standarder. 

3. Eleven skal have mulighed for at erhverve et (eller flere) certifikat(er). 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ TIG-svejsning af stålrør 

11951 BLIKKENSLAGERARBEJDE – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11951 Blikkenslagerarbejde  

Niveau  Avanceret 

Varighed  4.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opmåle, planlægge, fremstille og udføre montage- og 
inddækninger i tyndplader i henhold til gældende normer, og 
standarder og arbejdsmiljøbestemmelser. 

2. Eleven kan foretage opmåling og opsnøring af inddækninger ved 
skorstene og ovenlys i tage samt fremstille modeller til brug ved 
opmærkninger på tyndplader. 

3. Eleven kan inddække skorstene og ovenlys i tage. 
4. Eleven kan opmåle og opsnøre kvisttage samt fremstille egne modeller 

til brug ved opmærkning på pladematerialer. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Blikkenslagerarbejde - Installationstekniker 
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11953 VENTILATIONSFAGET – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11953 Ventilationsfaget  

Niveau  Avanceret 

Varighed  4.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan installere og servicere mindre klima- og ventilationsanlæg i 
bolig i henhold til gældende standarder. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ (Tilgår) 

11954 INSTALLATIONSTEKNISKE VARMELØSNINGER – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11954 Installationstekniske 

varmeløsninger 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  4.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan dimensionere rør, pumper og ekspansionssystemer samt 

installere, reparere og servicere fyrede-, ufyrede- og vedvarende 

energiinstallationer. 

2. Eleven kan redegøre for installationstekniske principper i varmeanlæg 

og i anlæg for vedvarende energi. 

3. Eleven kan vælge materialer, fastsætte anlægstype samt 

opbygningsprincipper for varmeanlæg. 

4. Eleven kan redegøre for strengsystemer og cirkulation i varmeanlæg, 

samt for forbrændingstekniske principper. 

5. Eleven kan redegøre for bygningens energiramme og for kravet til 

energioptimering i varmeanlæg. 

6. Eleven kan foretage enkle el-tekniske beregninger, målinger og 

tilslutninger, herunder tilslutte komponenter i parallel- og 

serieforbindelser. 

7. Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens 

komponent. 

11954 INSTALLATIONSTEKNISKE VARMELØSNINGER – HØJNIVEAUFAG – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11954 Installationstekniske 

varmeløsninger 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  4.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan dimensionere rør, pumper og ekspansionssystemer samt 

installere, reparere og servicere fyrede-, ufyrede- og  

vedvarende energiinstallationer. 
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2. Eleven kan redegøre for installationstekniske principper i varmeanlæg 

og i anlæg for vedvarende energi. 

3. Eleven kan vælge materialer, fastsætte anlægstype samt 

opbygningsprincipper for varmeanlæg. 

4. Eleven kan redegøre for strengsystemer og cirkulation i varmeanlæg, 

samt for forbrændingstekniske principper. 

5. Eleven kan redegøre for bygningens energiramme og for kravet til 

energioptimering i varmeanlæg. 

6. Eleven kan foretage enkle el-tekniske beregninger, målinger og 

tilslutninger, herunder tilslutte komponenter i parallel- og 

serieforbindelser. 

7. Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens 

komponent. 

8. Eleven kan arbejde på el-drevne komponenter i vvs-installationer, 

herunder udføre funktionskontrol, vedligeholdelse, fejlrette og udskifte 

eldrevne komponenter. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Dimensionering af centralvarmerør 

➢ Elteknik i VVS-installationer 

➢ Energioptimering 

➢ Fejlfinding på el-tekniske komponenter i VVS-installationer under 135 kW 

➢ Gulvvarme 

➢ Pumper 

➢ Reguleringsautomatik 

➢ Selvvirkende ventiler 

➢ Varmetabsberegning 

➢ Vedvarende energi 
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VVS-OG ENERGISPECIALIST 

 

Vvs- og energispecialist 

Fordeling af mål på Hovedforløb 

 

Grundfag og uddannelsesspecifikke fag Faglige mål HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 

  Uge Uge Uge Uge 

Naturfag 10819 mål 1-6  2,0   

Fagrettet engelsk for vvs’ere 11288 mål 1-5  1,0   

Faglig introduktion til arbejdsmarkedet 11598 mål 1-2  0,5   

Kundeservice 11632 mål 1-3   1,0  

Teknisk projektstyring – rutineret 11956 mål 1  
0,5 0,5 1,0 

Teknisk projektstyring – avanceret 11956 mål 2-3  

Grundlæggende installationsteknik 11820 mål 1-13 6,0    

Energiteknisk installation 11844+16687 mål 1 1,5    

 16687 5-6  2,0   

 16687 2-4   3,5  

 16687 7-38    5,0 

El teknik 11849 mål 1-2 1,5    

Styring og regulering – avanceret 11850 mål 1-3  
3,0 

  

Styring og regulering - ekspert 11850 mål 1-5    

Sanitetsautomatik – avanceret 16688 mål 1-2   
1,0 

 

Sanitetsautomatik – ekspert 16688 mål 1-3    

Energipolitik og energiopt. – avanceret 11852 mål 1-3   
1,0 

 

Energipolitik og energiopt. - ekspert 11852 mål 1-4    

Systemteknik for energianlæg - avanceret 16693 mål 1-3   
1,0 

 

Systemteknik f. energianlæg - ekspert 16693 mål 1-5    

Regulering af energianlæg – avanceret 11854 mål 1-2   1,0  

Regulering af energianlæg - ekspert 11854 mål 1-3    1,0 

Grundlæggende plade- og tagteknik 11822 mål 1 1,0    

Plastsvejsning 11847 mål 1  1,0 1,0  

Valgfri specialefag I alt 1 uge     

Certificering inden for gasområdet under 135 kW 11897    1,0 

Installation af solvarmeanlæg 11898    0,5 
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11844 ENERGITEKNISK INSTALLATION – RUTINERET NIVEAU 

11844 Energiteknisk installation  

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan installere og opstarte fjernvarmeanlæg, herunder fastsætte 
anlægstype samt vælge komponenter og udstyr for fjernvarmeanlæg. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Fjernvarme 

16687 ENERGITEKNISK INSTALLATION – AVANCERET NIVEAU 

16687 Energiteknisk installation  

Niveau  Avanceret 

Varighed  11.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan dimensionere rør, pumper og ekspansionssystemer samt 
installere, reparere og servicere fyrede-, ufyrede- og vedvarende 
energiinstallationer.  

2. Eleven kan redegøre for installationstekniske principper i varmeanlæg 
og i anlæg for vedvarende energi. 

3. Eleven kan vælge materialer, fastsætte anlægstype og 
opbygningsprincipper for varmeanlæg. 

4. Eleven kan redegøre for strengsystemer og cirkulation i varmeanlæg, 
samt for forbrændingstekniske principper. Endvidere kan eleven 
redegøre for bygningens energiramme og for kravet til 
energioptimering i varmeanlæg. 

5. Eleven kan planlægge og dimensionere systemer inden for vand- og 
afløbsområdet. Endvidere kan eleven redegøre for 
korrosionsproblematikker i brugsvandsinstallationer, herunder 
principper for vandbehandling. 

6. Eleven kan overholde de særlige hygiejniske krav der er til arbejdet med 
drikkevand. Eleven kan redegøre for lovkrav om kvalitetssikring og 
håndtering af hygiejne jf. Miljøministeriets vejledning i sikring af 
drikkevandskvalitet (DDS) og bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på 
almene vandforsyningsanlæg, (§ 2). 

7. Eleven kan installere og servicere fjernkøleanlæg, hvor eksisterende 
varmeflader bruges til afkøling. 

8. Eleven kan redegøre for den køletekniske proces, kølekredsens 
hovedkomponenter og funktion. 

9. Eleven kan selvstændigt klargøre kølesystemet til påfyldning af 
kølemiddel op til en fyldning på op til 2,5 kg, kunne teste systemet for 

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 11899    1,0 

Installation af mindre biomassekedler og ovne 11900    0,5 

Kølecertifikat 16696    1,0 

Svendeprøve      

Energiteknisk installation 7707    2,0 

Uger i alt  10 10 10 10 
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tæthed og styrke samt udføre evakuering ifølge standard praksis og 
efter gældende lovgivning på området. 

10. Eleven kan tilslutte slanger og manometersæt med mindst mulig 
emission samt overføre den korrekte mængde kølemiddel. Eleven kan 
udføre korrekt lækagetest. Desuden kan eleven anvende en 
tømmestation til tømning af et kølesystem for kølemiddel efter 
gældende regler. 

11. Eleven kan anvende de fysiske regler der gælder for kølemidlers 
termodynamiske omdannelser ved brug af SI- og afledte enheder. 

12. Eleven kan anvende manometre og termometre og overføre data til 
beregning af køleanlæggets ydelse, desuden kan eleven afgøre, hvilken 
miljøbelastning det anvendte kølemiddel vil give anledning til i 
forbindelse med et eventuelt udslip. 

13. Eleven har viden om gældende lovgivning på området, omfattende 
både stationært og transportabelt udstyr. 

14. Eleven kan udføre systematisk funktionskontrol på elinstallationer i 
energianlæg ved brug af måleværktøjer. 

15. Eleven kan udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter og 
udføre el-teknisk dokumentation for elinstallationer i energianlæg. 

16. Eleven kan, ved anvendelse af relevant måleudstyr og under hensyn til 
gældende myndighedsregler og apparatvejledninger, udføre kontrol af 
godkendelses- og installationsforhold i forbindelse med opstart af 
gasfyrede kedelanlæg, herunder af komponenter og sikkerhed ved 
frisklufttilførsel, rumventilation, aftrækssystem, aktuel kedelbelastning, 
samt af tætheds- og trykforhold. 

17. Eleven kan dokumentere sine operationer vedrørende 
forbrændingsmåling på tilhørende skemaer. 

18. Eleven kan kontrollere indstillingen af reguleringsudstyr for brænder-, 
varme- og varmtvandsfunktion og opstarte varmeproducerende 
gasfyrede kedelanlæg på basis af apparatvejledninger samt 
dokumentere sine operationer vedrørende indstilling af 
reguleringsudstyr og opstart af gasfyrede kedelanlæg på tilhørende 
skemaer. 

19. Eleven kan, på baggrund af myndighedskrav og fabrikantvejledninger og 
ved anvendelse af relevant måleudstyr, udføre kontrol, indstille og sikre 
korrekt funktion af sikkerhedskomponenter, frisklufttilførsel, 
rumventilation, aftrækssystem og brænderbelastning i forhold til 
kedelydelse, samt af tætheds- og trykforhold ved varmeproducerende 
gasfyrede kedelanlæg, herunder også dokumenterer sine operationer 
på tilhørende skemaer. 

20. Eleven kan på baggrund af myndighedskrav og fabrikantvejledninger 
indstille reguleringsudstyr for brænder-, varme og varmtvandsfunktion 
på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg, under hensyn til aktuelt 
varme- og varmtvandsbehov og optimal forbrændingskvalitet og 
energiøkonomi samt dokumentere sine operationer på tilhørende 
skemaer. 

21. Eleven kan, i overensstemmelse med fabrikantvejledninger og 
myndighedsbestemmelser, udføre eftersyn og vedligeholdelse på 
gasfyrede kedelanlæg inkl. brænder, varmtvandsbeholder, aftræks-, 
friskluft-, rumventilationssystem og gasinstallation i tilknytning til 
kedelanlægget, samt udskifte sliddele og defekte komponenter og 
armaturer. 

22. Eleven kan udarbejde dokumentation på den udførte service og vejlede 
kunder eller driftspersonale om sikkerheds- og miljømæssige forhold 
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samt om eftersynsintervaller og almen vedligeholdelse og betjening ved 
drift af gasfyrede kedelanlæg. 

23. Eleven kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer 
på kedelanlæg, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, evt. 
rumventilationssystem og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget 
og ud fra fabrikantvejledninger. 

24. Eleven kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer 
på brændere i gasfyrede kedelanlæg. 

25. Eleven kan selvstændigt udføre eftersyn, kontrol og service på 
fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i 
overensstemmelse med "Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige 
tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker" samt FJR-
ordningens generelle tekniske regelsæt bestemmelser. 

26. Eleven kan med udgangspunkt i sin viden om gældende 
byggelovgivning, autorisationslovgivning og planlovgivning samt viden 
om miljø og sikkerhed, herunder myndighedskrav, installere mindre 
termiske solvarmeanlæg. 

27. Eleven kan, ved simplificeret metode, beregne energibehov til 
opvarmning og varmt brugsvand samt foretage korrekt rørføring 
gennem bygninger og klimaskærm på mindre termiske solvarmeanlæg. 

28. Eleven kan foretage korrekt tilslutning af solvarmeanlægget til 
bygningens opvarmningsanlæg samt styrings- og reguleringssystem. 

29. Eleven har kendskab til forskellige befæstigelsessystemer til 
solvarmeanlæg og kan ud fra relevante vejledninger udvælge og 
montere det korrekte beslag. 

30. Eleven kan installere, funktionsafprøve og fejlfinde på 
varmepumpeanlæg. 

31. Eleven har kendskab til forskellige varmepumpesystemer og deres 
funktion og ikke mindst til de mange delelementer, der indgår i 
installationen. Eleven har kendskab til gældende lovgivning på området. 

32. Eleven kan, ud fra en grundlæggende viden om gældende 
byggelovgivning, autorisationslovgivning, planlovgivning og 
brandlovgivning, samt viden om miljø og sikkerhed, installere mindre 
biobrændselsanlæg. 

33. Eleven kan ved simplificeret metode beregne energibehov til 
opvarmning og varmt brugsvand på mindre biobrændselsanlæg. 

34. Eleven kan vurdere om biobrændselsanlæggets tilslutninger til skorsten, 
bygningens varmefordelende anlæg, akkumuleringstank, brugsvand, 
styrings- og reguleringssystem og sikkerhedsudstyr er foretaget korrekt. 

35. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til at skrive, 
søge og udvælge informationer til opgaveløsninger inden for 
brancheområdet samt kommunikere om de valgte løsninger. 

36. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af 
følgende opgaveområder, beregning, dimensionering, dokumentation, 
plan- og snittegning, isometrisk tegning og 3D-tegning. 

37. Arbejdsmiljø - arbejdsprocesser og materialer: Eleven kan overholde 
gældende regler og anvisninger om arbejdsmiljø ved udførelse af 
arbejdsprocesser og anvendelse af stoffer og materialer. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Cirkulationspumper 

➢ Dimensionering af centralvarmerør 

➢ Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 

➢ Egentlig beregning af vandinstallationer 
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➢ Elteknik i VVS-installationer 

➢ Energioptimering 

➢ Fejlfinding og fejlretning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg under 135 kW 

➢ Fejlfinding på el-tekniske komponenter i VVS-installationer under 135 kW 

➢ Forbrændingsteknik 

➢ Gasforbrugende apparater 

➢ Gasinstallationer under 135 kW 

➢ Gulvvarme 

➢ Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg under 135 kW 

➢ Indregulering og optimering af fjernvarme- og brugsvand i eksisterende etagebyggeri 

➢ Installation af mindre biomassekedler og ovne 

➢ Installation af solvarmeanlæg 

➢ Køle- fryse- komfortanlæg – grundlæggende 

➢ Køle – fryse – komfortanlæg – optimering og eftersyn 

➢ Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg under 135 kW 

➢ Pumper 

➢ Radiatordimensionering 

➢ Reguleringsautomatik 

➢ Selvvirkende ventiler 

➢ Service og eftersyn på varmeproducerende kedelanlæg under 135 kW 

➢ Solceller 

➢ Tjek på vandinstallationer 

➢ Vand og afløb 

➢ Varmepumpeinstallation 

➢ Varmepumper 

➢ Varmetabsberegning 

➢ Vedvarende energi 

11849 EL-TEKNIK 

11849 El-teknik  

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.5 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan foretage enkle el-tekniske beregninger, målinger og 
tilslutninger, herunder tilslutte komponenter i parallel- og 
serieforbindelser. 

2. Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens 
komponent. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ El-lære 

11850 STYRING OG REGULERING 

11850 Styring og regulering  

Niveau  Avanceret 

Varighed  3,0 uger 

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 36 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan arbejde på eldrevne komponenter i vvs-installationer, 
herunder udføre funktionskontrol, vedligeholdelse, fejlrette og udskifte 
eldrevne komponenter. 

2. Eleven kan montere og indregulere reguleringsudstyr i mindre 
energianlæg, herunder udføre funktionskontrol samt rådgive 

              brugere om anvendelse og indstilling af reguleringsautomatik. 

3. Eleven kan redegøre for funktionen i en installation eller et system som 
helhed, herunder it- og el-automatiserede 

               systemsammenhænge. 

11850 STYRING OG REGULERING - HØJNIVEAUFAG 

11850 Styring og regulering  

Niveau  Ekspert 

Varighed  3,0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan arbejde på eldrevne komponenter i vvs-installationer, 
herunder udføre funktionskontrol, vedligeholdelse, fejlrette og udskifte 
eldrevne komponenter.  

2. Eleven kan montere og indregulere reguleringsudstyr i mindre 
energianlæg, herunder udføre funktionskontrol samt rådgive brugere 
om anvendelse og indstilling af reguleringsautomatik. 

3. Eleven kan redegøre for funktionen i en installation eller et system som 
helhed, herunder it- og el-automatiserede systemsammenhænge. 

4. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for 
valgte løsninger. Eleven kan bruge allerede opnåede kompetencer i en 
ny kontekst og deltage i innovative processer. 

5. Eleven kan vurdere og begrunde behov for forbedringer samt 
kommunikere om sin faglighed i relevante sammenhænge. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Reguleringsautomatik 

16688 SANITETSAUTOMATIK, ENERGISPECIALIST 

16688 Sanitetsautomatik, 
energispecialist 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven opnår kendskab til sanitetsautomatik og velfærdsteknologiske 
løsninger og problematikker. 

2. Eleven kan udføre installation og service af vasketoiletter, 
selvlukkede/tidsstyrede ventiler, termostatiske centralblandere og 
berøringsfrie armaturer i boliger og institutioner 

16688 SANITETSAUTOMATIK, ENERGISPECIALIST - HØJNIVEAUFAG 

16688 Sanitetsautomatik, 
energispecialist - Højniveaufag 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 
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Mål og øvrige rammer 1. Eleven opnår kendskab til sanitetsautomatik og velfærdsteknologiske 
løsninger og problematikker. 

2. Eleven kan udføre installation og service af vasketoiletter, 
selvlukkede/tidsstyrede ventiler, termostatiske centralblandere og 
berøringsfrie armaturer i boliger og institutioner. 

3. Eleven kan projektere, fejlfinde og fejlrette installationer med 
sanitetsautomatik i boliger og institutioner. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ (Tilgår) 

11852 ENERGIPOLITIK OG ENERGIOPTIMERING 

11852 Energipolitik og 
energioptimering 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til energipolitik lokalt, nationalt og globalt samt 
kendskab til problemstillinger, der knytter sig til begrebet 

               renere energiteknologi. 

2. Eleven kan foretage et energitjek med henblik på at opnå 
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i 

               bygninger, hvori der indgår tekniske installationer. 

3. Eleven kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser ved 
hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og 

               vejlede kunden om tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og  

               energiforbedrende, grøn energi samt miljørigtig energi. 

11852 ENERGIPOLITIK OG ENERGIOPTIMERING - HØJNIVEAUFAG 

11852 Energipolitik og 
energioptimering 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til energipolitik lokalt, nationalt og globalt samt 
kendskab til problemstillinger, der knytter sig til begrebet 
renere energiteknologi. 

2. Eleven kan foretage et energitjek med henblik på at opnå 
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i 
bygninger, hvori der indgår tekniske installationer. 

3. Eleven kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser ved 
hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og 
vejlede kunden om tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og 
energiforbedrende, grøn energi samt miljørigtig energi. 

4. Eleven kan selvstændigt integrere viden om energiformers tekniske, 
miljømæssige og økonomiske forhold i forbindelse med 
energioptimering samt vejlede brugere om energioptimering på 
eksisterende anlæg og installationer, herunder om drift og 
vedligehold. 
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Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Tjek på energien - vvs 

16693 SYSTEMTEKNIK FOR ENERGIANLÆG 

16693 systemteknik for 
energianlæg 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan selvstændigt overordnet og samlet, beskrive energianlæg, 
der producerer, fordeler og afgiver varme samt beskrive 
besparelsespotentialer på eksisterende energianlæg i forhold til 
energibehov, systemdesign, dimensionering og regulering. 

2. Eleven kan vejlede slutbrugere om valg af energianlæg i forhold til 
rentabilitet og miljøpåvirkning, herunder om effekt ved 
udskiftning og konvertering samt redegøre for metoder og værktøjer til 
styring og reduktion af energiforbrug. 

3. Eleven har kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og 
drift af elektriske installationer samt standarden DS-EN 50110-1, 
herunder især om grænser for eget arbejde på energianlæg samt 
samarbejde om videndeling på internettet og arbejde innovativt med 
løsning af energitekniske problemstillinger. 

16693 SYSTEMTEKNIK FOR ENERGIANLÆG - HØJNIVEAUFAG 

16693 systemteknik for 
energianlæg - Højniveaufag 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan selvstændigt overordnet og samlet, beskrive energianlæg, 
der producerer, fordeler og afgiver varme samt beskrive 
besparelsespotentialer på eksisterende energianlæg i forhold til 
energibehov, systemdesign, dimensionering og regulering. 

2. Eleven kan vejlede slutbrugere om valg af energianlæg i forhold til 
rentabilitet og miljøpåvirkning, herunder om effekt ved 
udskiftning og konvertering samt redegøre for metoder og værktøjer til 
styring og reduktion af energiforbrug. 

3. Eleven har kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og 
drift af elektriske installationer samt standarden DS-EN 50110-1, 
herunder især om grænser for eget arbejde på energianlæg samt 
samarbejde om videndeling på internettet og arbejde innovativt med 
løsning af energitekniske problemstillinger. 

4. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for 
valgte løsninger. Eleven bruger med overblik allerede 
opnåede kompetencer i en ny kontekst og deltager i innovative 
processer. 

5. Eleven kan vurdere og begrunde behov for forbedringer samt 
kommunikere om sin faglighed i relevante sammenhænge.  

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Systemteknik for energianlæg 
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11854 REGULERING AF ENERGIANLÆG 

11854 Regulering af 
energianlæg 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til netværk og bussystemer for decentrale IBI/CTS-
anlæg. 

2. Eleven har kendskab til reguleringsprincipper for energianlæg og valg af 
regulerende komponenter i systemer med 

              energioptimering og varmtvandssystemer, herunder 

              vandbalance. 

11854 REGULERING AF ENERGIANLÆG - HØJNIVEAUFAG 

11854 Regulering af 
energianlæg - Højniveaufag 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til netværk og bussystemer for decentrale IBI/CTS-
anlæg. 

2. Eleven har viden om reguleringsprincipper for energianlæg og valg af 
regulerende komponenter i systemer med energioptimering og 
varmtvandssystemer, herunder vandbalance. 

3. Eleven kan samarbejde om videndeling på internettet og arbejde 
innovativt med løsning af energitekniske problemstillinger. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Regulering af energianlæg (Tilgår) 

11821 GRUNDLÆGGENDE PLADE- OG TAGTEKNIK 

11821 Grundlæggende plade- 
og tagteknik 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger 
ved væg og taggennembrud. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Grundlæggende plade- og tagteknik 11821 

11847 PLASTSVEJSNING 

11847 Plastsvejsning  

Niveau  Rutineret 

Varighed  2.0 uger 

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 40 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan selvstændigt udføre plastsvejsning på rørsystemer svarende 
til gældende standarder, herunder udføre stuksvejsning, svejsning af el-
muffer, anboringsbøjler og krympemuffer i plastmaterialet PE samt 
redegøre for relevante sikkerheds- og miljømæssige forhold og krav ved 
udførelse af plastsvejsning.  

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Plastsvejsning 

➢ Svejsning af rørsystemer i plast 

11897 CERTIFICERING INDEN FOR GASOMRÅDET UNDER 135 KW – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11897 Certificering inden for 
gasområdet under 135 kW 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan, i henhold til Gasreglementet og fabrikantanvisninger, 
opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre 
gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for 
Gasreglementets krav til A-certifikat. 

2. Eleven kan, i henhold til Gasreglementet og fabrikantanvisninger, 
udføre eftersyn, fejlfinding og fejlretning på varmeproducerende 
kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der 
ligger inden for Gasreglementets krav til A-certifikat. 

3. Eleven kan selvstændigt foretage de forskellige arbejdsopgaver. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Certificering indenfor gasområdet under 135 kW 

11898 INSTALLATION AF SOLVARMEANLÆG – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11898 Installation af 
solvarmeanlæg 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan med udgangspunkt i sin viden om gældende 
byggelovgivning, autorisationslovgivning og planlovgivning, samt viden 
om miljø og sikkerhed, herunder myndighedskrav, installere mindre 
termiske solvarmeanlæg. 

2. Eleven kan, ved simplificeret metode, beregne energibehov til 
opvarmning og varmt brugsvand, samt foretage korrekt rørføring 
gennem bygning og klimaskærm. 

3. Eleven kan foretage korrekt tilslutning af solvarmeanlægget til 
bygningens opvarmningsanlæg samt styrings- og reguleringssystem. 

4. Eleven har kendskab til forskellige befæstigelses-systemer til 
solvarmeanlæg og kan, ud fra relevante vejledninger, udvælge og 
montere det korrekte beslag. 

5. Eleven kan foretage selvstændig vejledning af kunden. 

Tilhørende kompendier i forlag: 
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➢ Installation af solvarmeanlæg 

11899 EFTERSYN OG SERVICE AF FJERNVARMEANLÆG – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11899 Eftersyn af 
fjernvarmeanlæg 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan selvstændigt udføre eftersyn, kontrol og service på 
fjernvarmeinstallationer i parcelhuse og mindre ejendomme i 
overensstemmelse med 'Dansk Fjernvarmes Vejledninger, og særlige 
tekniske bestemmelser for lokale fjernvarmeværker' samt FJR-
ordningens generelle tekniske regelsæt og bestemmelser. 

2. Uddannelsen afsluttes med en prøve, der gennemføres efter FJR-
udvalgets bestemmelser. Hvis prøven er gennemført med 
tilfredsstillende resultat, udsteder uddannelsesinstitutionen et 
uddannelsesbevis, som ved henvendelse til FJR-sekretariatet kan 
ombyttes med et FJR-certifikat. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 

11900 INSTALLATION AF MINDRE BIOMASSEKEDLER OG OVNE – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11900 Installation af mindre 
biomassekedler og ovne 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan, ud fra en grundlæggende viden om gældende 
byggelovgivning, autorisationslovgivning, planlovgivning og 
brandlovgivning samt viden om miljø og sikkerhed, installere mindre 
biobrændselsanlæg. 

2. Eleven kan endvidere ved simplificeret metode beregne energibehov til 
opvarmning og varmt brugsvand. 

3. Eleven kan endvidere vurdere om biobrændselsanlæggets tilslutninger 
til skorsten, bygningens varmefordelende anlæg, akkumuleringstank, 
brugsvand, styrings- og reguleringssystem og sikkerhedsudstyr er 
foretaget korrekt. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Installation af mindre biomassekedler og ovne 

16696 KØLECERTIFIKAT – VALGFRIT SPECIALEFAG 

16696 Kølecertifikat  

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opbygge et kølekredsløb med en fyldning på op til 2,5 kg 
med såvel mekanisk som elektronisk termoventil samt indregulere 
sådanne anlæg med hensyn til overhedning, uanset om køleanlægget 
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indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel samt optage data 
til bestemmelse af køleanlæggets COP-værdi. 

2. Eleven kan overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til 
udstyrslister og anvende disse data i forbindelse med indirekte 
lækagetest samt til vurdering af, om anlægget fungerer tilfredsstillende. 

3. Eleven kan udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en 
kølemiddelfyldning på op til 2,5 kg efter leverandørens anvisninger. 

4. Eleven kan fejlfinde på køleanlæg ved brug af køleteknisk måleudstyr. 
5. Eleven kan returnere forurenet kølemiddel efter gældende lovgivning 

og har kendskab til relevante regler for transport af farligt gods. 
6. Eleven kan kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i 

forbindelse med informationsindsamling. 
7. Eleven kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, 

påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedsprøvning. 
8. Eleven kan udføre lækagekontrol og styrketest. 
9. Eleven kan udføre hårdlodning på køleanlæg og udføre korrekt 

dokumentation. 
10. Eleven får kendskab til de sikkerhedsmæssige såvel som de 

miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i 
forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende F-gas 
kølemidler samt relevant lovgivning på området. 

11. Eleven er efter kurset berettiget til at tage relevante test i forbindelse 
med den lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med visse 
flourescerende kølemidler (F-gas) op til en kølemiddelfyldning på op til 
2,5 kg. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Køle- fryse- komfortanlæg – grundlæggende 

➢ Køle – fryse – komfortanlæg – optimering og eftersyn 
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VVS- OG BLIKKENSLAGER 

 

Vvs- og blikkenslager 

Fordeling af mål på Hovedforløb 

 

Grundfag og uddannelsesspecifikke fag Faglige mål HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 

  Uge Uge Uge Uge 

Naturfag 10819 mål 1-6  2,0   

Fagrettet engelsk for vvs’ere 11288 mål 1-5  1,0   

Miljø 11827 mål 1-2 0,5    

 11827 mål 3-4  0,5   

Faglig introduktion til arbejdsmarkedet 11598 mål 1-2  0,5   

Kundeservice 11632 mål 1-3   1,0  

Teknisk projektstyring – rutineret 11956 mål 1-3  
0,5 0,5 1,0 

Teknisk projektstyring - avanceret 11956 mål 1-3  

Grundlæggende installationsteknik 11820 mål 1-13 6,0    

Energiteknisk installation 16682 mål 4-7  1,0   

 16682 mål 1-3   2,0  

Styring og regulering 11829 mål 1  1,0   

 11829 mål 2-3   1,0  

Grundlæggende plade- og tagteknik 11822 mål 1 1,0    

Plade- og tagteknik 16681 mål 1 1,5    

 16681 mål 2-19  3,0 4,5 4,0 

Rest./ren. af fredede bygninger - avanceret 11825 mål 1-3    
1,0 

Rest./ren. Af fredede bygninger – ekspert 11825 mål 1-5    

Udsmykning i zink og kobber – avanceret 16683 mål 1-2    
1,0 

Udsmykning i zink og kobber - ekspert 16683 mål 1-3    

Svejsning og lodning 11828 mål 1 1,0    

 11828 mål 2  0,5   

Valgfri specialefag I alt 1 uge     

Inddækninger af kupler og spir 16685    1,0 

Tårndækning 11895    1,0 

Svendeprøver      

Installationsteknik    1,0  

Blikkenslager     2,0 

Uger i alt  10 10 10 10 
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11827 MILJØ 

11827 Miljø  

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan forstå den betydning de miljømæssige tankegange, begreber 
og metoder har for erhverv og dagligdag. 

2. Eleven har indsigt i samspillet mellem samfund og miljø. 
3. Eleven kan redegøre for de grundlæggende økologiske tankegange og 

begreber i forbindelse med stof- og energikredsløb i naturen.  
4. Eleven kan søge, udvælge og anvende relevante miljømæssige 

informationer fra forskellige informationskilder herunder fra IT-
baserede. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Miljø 

16682 ENERGITEKNISK INSTALLATION, BLIKKENSLAGER 

16682 Energitekniske 
installationer, blikkenslager 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  3.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan redegøre for installationstekniske principper i varmeanlæg. 
2. Eleven kan på baggrund af kendskab til typer af varmeanlæg samt deres 

opbygningsprincipper, vælge materialer til varmeanlæg. 
3. Eleven har kendskab til bygningens energiramme og muligheder for 

energioptimering af et varmeanlæg 
4. Eleven kan planlægge og dimensionere systemer inden for vand- og 

afløbsområdet. 
5. Eleven kan redegøre for korrosionsproblematikker i 

brugsvandsinstallationer, herunder principper for vandbehandling. 
6. Eleven kan overholde de særlige hygiejniske krav der er til arbejdet med 

drikkevand. 
7. Eleven kan redegøre for lovkrav om kvalitetssikring og håndtering af 

hygiejne jf. Miljøministeriets vejledning i sikring af drikkevandskvalitet 
(DDS) og bekendtgørelse 132 om kvalitetssikring på almene 
vandforsyningsanlæg, § 2). 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Cirkulationspumper 

➢ Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg 

➢ Egentlig beregning af vandinstallationer 

➢ Energioptimering 

➢ Pumper 

➢ Selvvirkende ventiler 

➢ Service og eftersyn agf varmeproducerende kedelanlæg under 135 kW 

➢ Tjek på vandinstallationer 

➢ Vand og afløb 
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11829 STYRING OG REGULERING, BLIKKENSLAGER 

11829 Styring og regulering, 
blikkenslager 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer  

1. Eleven kan foretage enkle el-tekniske beregninger, målinger og 
tilslutninger, herunder tilslutte komponenter i parallel- og 
serieforbindelser. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ El-lære 

➢ Reguleringsautomatik 

11821 GRUNDLÆGGENDE PLADE- OG TAGTEKNIK 

11821 Grundlæggende plade- 
og tagteknik 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opsætte præfabrikerede tagrender, nedløb og inddækninger 
ved væg og taggennembrud. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Grundlæggende plade- og tagteknik 11821 

16681 PLADE- OG TAGTEKNIK 

16681 Plade- og tagteknik  

Niveau  Avanceret 

Varighed  13.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opmåle, planlægge, fremstille og udføre montage- og 
inddækninger i tyndplader i henhold til gældende normer, og 
standarder og arbejdsmiljøbestemmelser.  

2. Eleven kan foretage opmåling og opsnøring af inddækninger ved 
skorstene og ovenlys i tage samt fremstille modeller til brug ved 
opmærkninger på tyndplader. 

3. Eleven kan inddække skorstene og ovenlys i tage. 
4. Eleven kan udføre enkelte dækningsprincipper med specialskifer og 

tilhørende inddækninger. 
5. Eleven kan opmåle og opsnøre kvisttage samt fremstille egne modeller 

til brug ved opmærkning på pladematerialer. 
6. Eleven kan inddække kvisttage i tyndplade på baggrund af hovedtags 

udformninger og materialetyper. 
7. Eleven kan udføre overgangssamlinger mellem kviste og hovedtage, 

samt udføre tagfods- og rygningssamlinger under hensyn til ventilations 
af kvisttage. 

8. Eleven kan foretage opmåling og opsnøring af flunker på kviste, samt 
fremstille egne modeller til opmærkning på tyndplader samt inddække 
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flunker med tyndplader på kviste ud fra valg af inddelinger samt 
hovedtages materialetyper og udformninger. 

9. Eleven kan udføre overgange fra flunker til kvisttage og hovedtage 
under hensyn til ventilation af konstruktionerne. 

10. Eleven kan foretage opmåling og opsnøring af front/spejl på kviste samt 
fremstille egne modeller til brug ved opmærkninger på tyndplader. 

11. Eleven kan udføre samlinger på front/spejl af kviste, herunder overgang 
fra front/spejl til flunker, kvisttage og hovedtage under hensyn til 
ventilation af konstruktionerne, samt inddække front / spejl på kviste 
med tyndplader ud fra valg af inddelinger, metoder, falstyper samt 
hovedtages materialetyper og udformninger. 

12. Eleven kan inddække kantede og runde facadegennembrud ved 
nybyggeri, herunder udføre måltagninger og opmærkninger. 

13. Eleven kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med 
inddækning af karnapper, samt fremstille egne modeller til opmærkning 
på plader. 

14. Eleven kan inddække karnapper med tilhørende samlinger samt udføre 
overgange til andre bygningsdele. 

15. Eleven kan selvstændigt foretage de forskellige arbejdsopgaver. 
16. Eleven kan på grundlag af lovgivningen udarbejde drifts-, vedligeholds- 

og brugervejledninger. Eleven kan anvende brancherettede 
kvalitetssikringssystemer. 

17. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til at skrive, 
søge og udvælge informationer til opgaveløsninger inden for 
brancheområdet. Samt kommunikere om de valgte løsninger. 

18. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af 
følgende opgaveområder, beregning, dimensionering, dokumentation, 
plan- og snittegning, isometrisk tegning og 3D-tegning. 

19. Arbejdsmiljø - arbejdsprocesser og materialer: Eleven kan overholde 
gældende regler og anvisninger om arbejdsmiljø ved udførelse af 
arbejdsprocesser og anvendelse af stoffer og materialer. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Blikkenslager plade- og tagteknik H1 

➢ Blikkenslager plade- og tagteknik H2 

➢ Blikkenslager plade- og tagteknik H3 

11825 RESTAURERING-/RENOVERING AF FREDEDE BYGNINGER 

11825 Restaurering-/renovering 
af fredede bygninger 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan, med udgangspunkt i forståelse for de særlige kvaliteter og 
værdier, der er i historiske og bevaringsværdige bygninger, vurdere og 
medvirke til restaurering og renovering af denne type bygninger. 

2. Eleven kan, med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og 
teknikker medvirke til vedligeholdelse og bevaring af historiske 
tagkonstruktioner. 

3. Eleven kan, med baggrund i viden om byggeskik, bygningsreglement, 
fredningsbestemmelser samt øvrig lovgivning og bestemmelser udføre 
restaurering/renovering af inddækning af tagkonstruktioner med zink-, 
kobber- og blymaterialer. 

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 47 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

11825 RESTAURERING-/RENOVERING AF FREDEDE BYGNINGER - HØJNIVEAUFAG 

11825 Restaurering-/renovering 
af fredede bygninger - 
Højniveaufag 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan, med udgangspunkt i forståelse for de særlige kvaliteter og 
værdier, der er i historiske og bevaringsværdige bygninger, vurdere og 
medvirke til restaurering og renovering af denne type bygninger. 

2. Eleven kan, med respekt for materialer, byggestil, egnspræg og 
teknikker medvirke til vedligeholdelse og bevaring af historiske 
tagkonstruktioner. 

3. Eleven kan, med baggrund i viden om byggeskik, bygningsreglement, 
fredningsbestemmelser samt øvrig lovgivning og bestemmelser udføre 
restaurering/renovering af inddækning af tagkonstruktioner med zink-, 
kobber- og blymaterialer. 

4. Eleven har indsigt i praktiske løsninger og valg af egnede materialer og 
metoder, så restaurering og inddækningen af tagkonstruktionen bliver 
optimal udført 

5. Eleven kan på denne baggrund vejlede om løsninger til at bevare 
historiske bygningskonstruktioners inddækning. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Restaurering 

16683 UDSMYKNING I ZINK OG KOBBER 

16683 Udsmykning i zink og 
kobber 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan udføre blikkenslager-håndværkskunst ved brug af både nye 
og traditionelle samlings- og bearbejdningsteknikker, herunder 
drivning, kupling, strækning, stukning, trådning, kedelfalsning, sickning 
og nitning. 

2. Eleven kan udføre udsmykningsdetaljer inden for blikkenslager-
håndværkskunst ved brug af både nye og traditionelle 
bearbejdningsteknikker, herunder udføre punsle- og ciselørarbejde. 

16683 UDSMYKNING I ZINK OG KOBBER - HØJNIVEAUFAG 

16683 Udsmykning i zink og 
kobber - Højniveaufag 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan udføre blikkenslager-håndværkskunst ved brug af både nye 
og traditionelle samlings- og bearbejdningsteknikker, herunder 
drivning, kupling, strækning, stukning, trådning, kedelfalsning, sickning 
og nitning. 
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2. Eleven kan udføre udsmykningsdetaljer inden for blikkenslager-
håndværkskunst ved brug af både nye og traditionelle 
bearbejdningsteknikker, herunder udføre punsle- og ciselørarbejde. 

3. Eleven skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver, 
og arbejde innovativt med udsmykningsopgaven og materialerne. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Udsmykning i zink og kobber 

11828 SVEJSNING OG LODNING 

11828 Svejsning og lodning  

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.5 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan planlægge svejse- og loddeopgaver, tildanne emner, udføre 
manuel svejsning, termisk skæring eller lodning og efterfølgende 
kontrol af samlingsmetoder i henhold til gældende standarder. 

2. Eleven kan gennemføre de arbejdsprocesser, som indgår i TIG-svejsning 
af kobber. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ TIG-svejsning i kobbertyndplade 

11895 TÅRNDÆKNING – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11895 Tårndækning  

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med 
inddækning af tårne. 

2. Eleven kan inddække tårne med tilhørende samlinger, under hensyn til 
udluftning og trykudligning. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Tårndækning 

16685 INDDÆKNING AF KUPLER OG SPIR – VALGFRIT SPECIALEFAG 

16685 Inddækning af kupler og 
spir 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan foretage opmåling og opsnøring i forbindelse med 
inddækning af kupler og spir, samt fremstille egne modeller til brug ved 
opmærkninger på plader. 

2. Eleven kan inddække kupler og spir med tilhørende samlinger under 
hensyn til udluftninger og trykudligninger. 

3. Eleven kan selvstændigt foretage de forskellige arbejdsopgaver i 
forbindelse med inddækning af kupler og spir. 

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 49 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ (Tilgår) 
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VENTILATIONSTEKNIKER 

 

Ventilationstekniker 

  

Grundfag og uddannelsesspecifikke fag Faglige mål HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 

  Uge Uge Uge Uge 

Naturfag 10819 mål 1-6  2,0   

Fagrettet engelsk for vvs’ere 11288 mål 1-7  1,0   

Faglig introduktion til arbejdsmarkedet 11598 mål 1-2  0,5   

Kundeservice 11632 mål 1-3   1,0  

Teknisk projektstyring – rutineret 11956 mål 1  
0,5 0,5 1,0 

Teknisk projektstyring - avanceret 11956 mål 1-3  

Grundlæggende installationsteknik 11820 mål 1-13 6,0    

Ventilationsteknik 16705 mål 1-21 1,5    

   2,5   

    5,0  

     4,0 

Styring og regulering 11882 mål 1-11 1,5 2,5   

      

Energipolitik og energioptimering 11852 mål 1-3   
1,0 

 

Energipolitik og energioptimering - højniveau 11852 mål 1-4    

Systemteknik for energianlæg 16693 mål 1-3   
1,0 

 

Systemteknik for energianlæg - højniveau 16693 mål1-5    

Indeklima og komfort 11880 mål 1-11   
1,5 

 

Indeklima og komfort - højniveau 11880 mål 1-12    

Regulering af energianlæg 11854 mål 1-2    
2,0 

Regulering af energianlæg - højniveau 11854 mål 1-3    

Grundlæggende plade- og tagteknik 11822 mål 1 1,0    

Ventilations pladeteknik 11879 mål 1-2  1,0   

Valgfri specialefag I alt 1 uge     

Drift og service af motor og varmekredse 11955    1,0 

Kølecertifikat 16696    1,0 

Svendeprøve      

Ventilationsteknik     2,0 

Uger i alt  10 10 10 10 
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16705 VENTILATIONSTEKNIK 

16705 Ventilationsteknik  

Niveau  Avanceret 

Varighed  13.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan redegøre for klima- og ventilationsanlægs opbygning og 
virkemåde. 

2. Eleven kan, under hensyn til gældende love og standarder samt almen 
opfattelse af termisk/atmosfærisk personkomfort, foretage klimatiske 
målinger samt korrekt komponentvalg til opbygning af klima- og 
ventilationstekniske anlæg herunder også forhold til energiforbrug, 
driftsbesparelse og energioptimering. 

3. Eleven kan udføre indregulering af klima- og ventilationsanlæg efter 
proportional-metoden, herunder indregulering af hovedluftmængde, 
luftmængde i fordelingsledninger, armaturer og 
fortrængningsarmaturer. 

4. Eleven kan udskifte del-komponenter og indregulere trykstyrede anlæg, 
samt redegøre for opbygning, funktionsprincipper og trykdiagrammer i 
trykstyrede samt periodestyrede anlæg. 

5. Eleven kan foretage kontrol, servicering og udskiftning af komponenter, 
sliddele og systemer i klima- og ventilationsanlæg, herunder udføre 
relevante målinger og rapporteringer vedrørende volumenstrømme, 
lækager og driftstilstande. 

6. Eleven kan opstille vedligeholdelsesskema med arbejdsbeskrivelser for 
et aktuelt anlæg. 

7. Eleven kan beregne hovedluft og luftfordeling til de enkelte armaturer i 
klima- og ventilationsanlæg, herunder gøre rede for de forhold og 
principper der danner grundlag for dimensionering af klima- og 
ventilationsanlæg. 

8. Eleven kan udføre serviceeftersyn på tekniske udsugnings- og 
ventilationsanlæg, herunder udføre kontrol af ventilatorer, maskin-, 
container- og filtertilslutninger samt vurdering af brandtekniske risici i 
spånsugningsanlæg, staldventilation og røggasudsugning. 

9. Eleven kan arbejde på specielle ventilationssystemer, herunder udføre 
montering, funktionskontrol og indregulering. 

10. Eleven kan udføre en eller flere af følgende planlægnings- og 
arbejdsprocesser: servicering af naturlige og hybride 
ventilationssystemer eller opbygning og servicering af 
procesventilationssystemer. 

11. Eleven kan foretage kontrol af genvindingssystemers funktioner, drift 
og varmeeffekt, herunder udføre beregninger og målinger. 

12. Eleven kan redegøre for den køletekniske proces, kølekredsens 
hovedkomponenter og funktion. 

13. Eleven kan installere og servicere fjernkøleanlæg, hvor eksisterende 
varmeflader bruges til afkøling 

14. Eleven kan selvstændigt klargøre kølesystemet til påfyldning af 
kølemiddel op til en fyldning på op til 2,5 kg, herunder kunne teste 
systemet for tæthed og styrke, samt udføre evakuering ifølge standard 
praksis og efter gældende lovgivning på området. 

15. Eleven kan tilslutte slanger og manometersæt med mindst mulig 
emission, samt overføre den korrekte mængde kølemiddel. Eleven kan 
udføre korrekt lækagetest. 
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16. Eleven kan anvende en tømmestation til tømning af et kølesystem for 
kølemiddel efter gældende regler. 

17. Eleven kan anvende de fysiske regler, der gælder for kølemidlers 
termodynamiske omdannelser ved brug af SI- og afledte enheder. 

18. Eleven kan anvende manometre og termometre og overføre data til 
beregning af køleanlæggets ydelse, herunder afgøre hvilken 
miljøbelastning (GWP) det anvendte kølemiddel vil give anledning til i 
forbindelse med et eventuelt udslip. 

19. Eleven har viden om gældende lovgivning på området, herunder både 
stationært og transportabelt udstyr. 

20. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til at skrive, 
søge og udvælge informationer til opgaveløsninger inden for 
brancheområdet samt kommunikere om de valgte løsninger. 

21. Eleven kan anvende informationsteknologiske værktøjer til løsning af 
følgende opgaveområder; beregning, dimensionering, dokumentation, 
plan- og snittegning, isometrisk tegning og 3D-tegning. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Klima og ventilationsanlæg 

➢ Naturlige og hybride ventilationssystemer 

➢ Servicering af klima og ventilationsanlæg 

11882 STYRING OG REGULERING VENTILATIONSTEKNIKER 

11882 Styring og regulering 
Ventilationstekniker 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  4.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan foretage enkle el-tekniske beregninger, målinger og 
tilslutninger, herunder tilslutte komponenter i parallel og 
serieforbindelser. 

2. Eleven kan arbejde på eldrevne komponenter i vvs-installationer, 
herunder udføre funktionskontrol, vedligeholde, fejlrette og udskifte 
eldrevne komponenter. 

3. Eleven kan montere og indregulere reguleringsudstyr i mindre 
energianlæg, herunder udføre funktionskontrol samt rådgive brugere 
om anvendelse og indstilling af reguleringsautomatik. 

4. Eleven kan montere og indregulere reguleringsudstyr i klima- og 
ventilationsanlæg, herunder udføre funktionskontrol, fejlrette, udskifte 
og tilslutte automatikkomponenter. 

5. Eleven kan redegøre for sammenhængen mellem installationen og dens 
komponent. 

6. Eleven kan fejlfinde på samt montere og tilslutte vekselstrømmotorer, 
herunder redegøre for mekanisk og elektrisk opbygning og virkemåde. 

7. Eleven kan måle og beregne elmotorers optagne effekt. 
8. Eleven kan servicere automatikkomponenter, herunder udføre 

funktionskontrol af automatikkomponenter og betjeningspaneler. 
9. Eleven kan, efter anvisninger, tilslutte enkeltkomponenter og foretage 

enkle indgreb i brugersoftware i centralt styrede vvs-installationer, 
herunder redegøre for styringsprincipper, funktioner og anvendelse 
med særlig vægt på den vvs-tekniske del af systemet. 

10. Eleven kan arbejde på vvs-tekniske elektronik-, PLC- eller relæstyrede 
elinstallationer. 
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11. Eleven kan udføre hastighedsreguleringer, forbinde og indstille 
relæstyringer til stjerne- trekantstart og motortyper med 2 hastigheder 
samt opbygge og programmere enkle PLC-styringer. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Automatik i klima og ventilationsanlæg 

➢ El-lære 

➢ Eltekniske komponenter i VVS-installationer 

➢ Reguleringsautomatik 

➢ Vekselstrømsmotorer 

11852 ENERGIPOLITIK OG ENERGIOPTIMERING 

11852 Energipolitik og 
energioptimering 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til energipolitik lokalt, nationalt og globalt samt 
kendskab til problemstillinger, der knytter sig til begrebet renere 
energiteknologi. 

2. Eleven kan foretage et energitjek med henblik på at opnå 
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, 
hvori der indgår tekniske installationer. 

3. Eleven kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser ved 
hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og vejlede kunden om 
tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn 
energi samt miljørigtig energi. 

11852 ENERGIPOLITIK OG ENERGIOPTIMERING - HØJNIVEAUFAG 

11852 Energipolitik og 
energioptimering 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til energipolitik lokalt, nationalt og globalt samt 
kendskab til problemstillinger, der knytter sig til begrebet renere 
energiteknologi. 

2. Eleven kan foretage et energitjek med henblik på at opnå 
energibesparelser inden for el, vand, varme og ventilation i bygninger, 
hvori der indgår tekniske installationer. 

3. Eleven kan udarbejde konsekvensberegninger af energibesparelser ved 
hjælp af tabeller, diagrammer og enkle modeller og vejlede kunden om 
tilskudsordninger i forbindelse med miljø- og energiforbedrende, grøn 
energi samt miljørigtig energi. 

4. Eleven kan selvstændigt integrere viden om energiformers tekniske, 
miljømæssige og økonomiske forhold i forbindelse med 
energioptimering samt vejlede brugere om energioptimering på 
eksisterende anlæg og installationer, herunder om drift og vedligehold. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Tjek på energien - vvs 
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16693 SYSTEMTEKNIK FOR ENERGIANLÆG 

16693 Systemteknik for 
energianlæg 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan selvstændigt overordnet og samlet, beskrive energianlæg, 
der producerer, fordeler og afgiver varme samt beskrive 
besparelsespotentialer på eksisterende energianlæg i forhold til 
energibehov, systemdesign, dimensionering og regulering. 

2. Eleven kan vejlede slutbrugere om valg af energianlæg i forhold til 
rentabilitet og miljøpåvirkning, herunder om effekt ved udskiftning og 
konvertering samt redegøre for metoder og værktøjer til styring og 
reduktion af energiforbrug. 

3. Eleven har kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og 
drift af elektriske installationer samt standarden DS-EN 50110-1, 
herunder især om grænser for eget arbejde på energianlæg samt 
samarbejde om videndeling på internettet og arbejde innovativt med 
løsning af energitekniske problemstillinger. 

16693 SYSTEMTEKNIK FOR ENERGIANLÆG - HØJNIVEAU 

16693 Systemteknik for 
energianlæg 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan selvstændigt overordnet og samlet, beskrive energianlæg, 
der producerer, fordeler og afgiver varme samt beskrive 
besparelsespotentialer på eksisterende energianlæg i forhold til 
energibehov, systemdesign, dimensionering og regulering. 

2. Eleven kan vejlede slutbrugere om valg af energianlæg i forhold til 
rentabilitet og miljøpåvirkning, herunder om effekt ved udskiftning og 
konvertering samt redegøre for metoder og værktøjer til styring og 
reduktion af energiforbrug. 

3. Eleven har kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og 
drift af elektriske installationer samt standarden DS-EN 50110-1, 
herunder især om grænser for eget arbejde på energianlæg samt 
samarbejde om videndeling på internettet og arbejde innovativt med 
løsning af energitekniske problemstillinger.   

4. Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for 
valgte løsninger. Eleven bruger med overblik allerede opnåede 
kompetencer i en ny kontekst og deltager i innovative processer. 

5. Eleven kan vurdere og begrunde behov for forbedringer samt 
kommunikere om sin faglighed i relevante sammenhænge. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Systemteknik for energianlæg 

11880 INDEKLIMA OG KOMFORT 

11880 Indeklima og komfort  

Niveau  Avanceret 
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Varighed  1.5 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til de fysiske faktorer såsom termisk og akustisk 
klima, herunder hvordan de påvirker indeklimaet i boligen og på 
arbejdspladsen, og hvilke gener og effekter de kan medføre. 

2. Eleven har kendskab til menneskets termiske opfattelse og påvirkning 
af omgivelserne som afhænger af beklædning, aktivitetsniveau, 
lufttemperatur, lufthastighed, middelstrålingstemperatur, 
temperaturgradient, luftfugtighed, strålingstemperatursymmetri, 
overfladetemperatur og operativtemperatur. 

3. Eleven kan ved hjælp af DS/ISO 7730 bestemme PMV-indekset 
(forventet middelvotering) for en konkret måleopgave og angive PPD 
(forventet procentdel utilfredse). 

4. Eleven kan, ved måling af luftens middelhastighed og standardafvigelse, 
beregne turbulensintensitet og sammenholdt med lufttemperaturen 
bestemme forventede procentdel utilfredse. 

5. Eleven kan udfylde rapportskema, vejledende SBI-formular 586/3.38, 
som dokumentation for målte og skønnede indeklimafaktorer. 

6. Eleven kan, gennem teoretisk og praktisk viden samt ud fra defineret 
opholdszone og iht. SBI-anvisning 130, vurdere, hvor i lokalet, hvordan 
og på hvilket tidspunkt indeklimamålinger bør gennemføres. 

7. Eleven har kendskab til hvad lyd er, hvordan lyd påvirker mennesket i 
hverdagen, og hvorfor lyd måles. 

8. Eleven kan foretage subtraktion af dB-værdier, beregne et 
ventilationsanlægs lydtryks-niveau, foretage korrektion for målt 
efterklangstid, indtegne værdier i NR-kurve og vurdere om vejledende 
værdier angivet i DS 447 er overholdt. 

9. Eleven kan udfylde en rapport som dokumentation for lydtryks-niveau 
og til brug for beregning af lyddæmpende foranstaltninger. 

10. Eleven har kendskab til en række måleinstrumenter til måling af termisk 
indeklima og lydtryks-niveau samt deres opbygning, virkemåde, 
korrekte anvendelse og vedligehold. 

11. Eleven kender sikkerheds- og miljømæssige krav ved arbejde på klima- 
og ventilationsanlæg og kan anvende denne viden i uddannelsens 
arbejdsdiscipliner. 
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11880 INDEKLIMA OG KOMFORT - HØJNIVEAUFAG 

11880 Indeklima og komfort  

Niveau  Ekspert 

Varighed  1.5 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til de fysiske faktorer såsom termisk og akustisk 
klima, herunder hvordan de påvirker indeklimaet i boligen og på 
arbejdspladsen, og hvilke gener og effekter de kan medføre. 

2. Eleven har kendskab til menneskets termiske opfattelse og påvirkning 
af omgivelserne som afhænger af beklædning, aktivitetsniveau, 
lufttemperatur, lufthastighed, middelstrålingstemperatur, 
temperaturgradient, luftfugtighed, strålingstemperatursymmetri, 
overfladetemperatur og operativtemperatur. 

3. Eleven kan ved hjælp af DS/ISO 7730 bestemme PMV-indekset 
(forventet middelvotering) for en konkret måleopgave og angive PPD 
(forventet procentdel utilfredse). 

4. Eleven kan, ved måling af luftens middelhastighed og standardafvigelse, 
beregne turbulensintensitet og sammenholdt med lufttemperaturen 
bestemme forventede procentdel utilfredse. 

5. Eleven kan udfylde rapportskema, vejledende SBI-formular 586/3.38, 
som dokumentation for målte og skønnede indeklimafaktorer. 

6. Eleven kan, gennem teoretisk og praktisk viden samt ud fra defineret 
opholdszone og iht. SBI-anvisning 130, vurdere, hvor i lokalet, hvordan 
og på hvilket tidspunkt indeklimamålinger bør gennemføres. 

7. Eleven har kendskab til hvad lyd er, hvordan lyd påvirker mennesket i 
hverdagen, og hvorfor lyd måles. 

8. Eleven kan foretage subtraktion af dB-værdier, beregne et 
ventilationsanlægs lydtryks-niveau, foretage korrektion for målt 
efterklangstid, indtegne værdier i NR-kurve og vurdere om vejledende 
værdier angivet i DS 447 er overholdt. 

9. Eleven kan udfylde en rapport som dokumentation for lydtryks-niveau 
og til brug for beregning af lyddæmpende foranstaltninger. 

10. Eleven har kendskab til en række måleinstrumenter til måling af termisk 
indeklima og lydtryks-niveau samt deres opbygning, virkemåde, 
korrekte anvendelse og vedligehold. 

11. Eleven kender sikkerheds- og miljømæssige krav ved arbejde på klima- 
og ventilationsanlæg og kan anvende denne viden i uddannelsens 
arbejdsdiscipliner. 

12. Eleven kan samarbejde omkring videndeling på internettet og arbejde 
innovativt med løsning af problemstillinger om indeklima. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Termiske indeklima 

11854 REGULERING AF ENERGIANLÆG 

11854 Regulering af 
energianlæg 

 

Niveau  Avanceret 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til netværk og bussystemer for decentrale IBI/CTS-
anlæg. 
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2. Eleven har kendskab til reguleringsprincipper for energianlæg og valg af 
regulerende komponenter i systemer med energioptimering og 
varmtvandssystemer, herunder vandbalance. 

11854 REGULERING AF ENERGIANLÆG - HØJNIVEAUFAG 

11854 Regulering af 
energianlæg 

 

Niveau  Ekspert 

Varighed  2.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven har kendskab til netværk og bussystemer for decentrale IBI/CTS-
anlæg. 

2. Eleven har kendskab til reguleringsprincipper for energianlæg og valg af 
regulerende komponenter i systemer med energioptimering og 
varmtvandssystemer, herunder vandbalance. 

3. Eleven kan samarbejde om videndeling på internettet og arbejde 
innovativt med løsning af energitekniske problemstillinger. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Regulering af energianlæg (Tilgår) 

11822 GRUNDLÆGGENDE PLADE- OG TAGTEKNIK, VENTILATION 

11822 Grundlæggende plade- 
og tagteknik, ventilation 

 

Niveau  Rutineret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opsætte præfabrikerede rør og faconstykker samt fremstille 
enkle faconstykker til ventilationsanlæg. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Grundlæggende plade- og tagteknik ventilation 11822 

11879 VENTILATIONS PLADETEKNIK 

11879 Ventilations pladeteknik  

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan planlægge, fremstille og udfolde overgangs- og faconstykker 
i tyndplade. 

2. Eleven kan montere og tilrette inddækninger ved brug af lodning og 
limning. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Pladeteknik ventilation 

11955 DRIFT OG SERVICE PÅ MOTOR OG VARMEKREDSE – VALGFRIT SPECIALEFAG 

11955 Drift og service af motor 
og varmekredse 
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Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan foretage indstilling, efterjustering og funktionsafprøvning 
reguleringskredse. 

2. Eleven kan udføre montage/de-montage af elmotor samt indstilling af 
motorbeskyttelsesudstyr og softstart. 

3. Eleven kan udføre vandkredsopbygninger - shuntregulering, 
vandstrømregulering, dobbelt shunt samt fastsætte vandmængder for 
en varmeflade ud fra dimensionerende data og herunder bestemme 
den relative afkølingseffekt. 

4. Eleven kan foretage nødvendig indregulering og dokumentation. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ (Tilgår) 

16696 KØLECERTIFIKAT – VALGFRIT SPECIALEFAG 

16696 Kølecertifikat  

Niveau  Avanceret 

Varighed  1.0 uger 

Mål og øvrige rammer 1. Eleven kan opbygge et kølekredsløb med en fyldning på op til 2,5 kg 
med såvel mekanisk som elektronisk termoventil samt indregulere 
sådanne anlæg med hensyn til overhedning, uanset om køleanlægget 
indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel samt optage data 
til bestemmelse af køleanlæggets COP-værdi. 

2. Eleven kan overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til 
udstyrslister og anvende disse data i forbindelse med indirekte 
lækagetest samt til vurdering af, om anlægget fungerer tilfredsstillende. 

3. Eleven kan udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en 
kølemiddelfyldning på op til 2,5 kg efter leverandørens anvisninger. 

4. Eleven kan fejlfinde på køleanlæg ved brug af køleteknisk måleudstyr. 
5. Eleven kan returnere forurenet kølemiddel efter gældende lovgivning 

og har kendskab til relevante regler for transport af farligt gods. 
6. Eleven kan kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i 

forbindelse med informationsindsamling. 
7. Eleven kan udføre indeslutningen med hensyn til klargøring, aftapning, 

påfyldning og returnering af kølemiddel samt tæthedsprøvning. 
8. Eleven kan udføre lækagekontrol og styrketest. 
9. Eleven kan udføre hårdlodning på køleanlæg og udføre korrekt 

dokumentation. 
10. Eleven får kendskab til de sikkerhedsmæssige såvel som de 

miljømæssige aspekter med særlig fokus på den drivhuseffekt, der er i 
forbindelse med arbejde på indeslutninger indeholdende F-gas 
kølemidler samt relevant lovgivning på området. 

11. Eleven er efter kurset berettiget til at tage relevante test i forbindelse 
med den lovpligtige autorisation, der skal til for at arbejde med visse 
flourescerende kølemidler (F-gas) op til en kølemiddelfyldning på op til 
2,5 kg. 

Tilhørende kompendier i forlag: 

➢ Køle- fryse- komfortanlæg – grundlæggende 
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➢ Køle – fryse – komfortanlæg – optimering og eftersyn 
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EUX VVS-ENERGISPECIALIST (EUD-FAG) 

  

EUX vvs-energispecialist (EUD) 

     

  HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 

  Uge Uge Uge Uge 

 Grundfag     

 Naturfag  0   

 Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag     

 Fagrettet engelsk for vvs’ere  0   

 Faglig introduktion til arbejdsmarkedet  0   

 Kundeservice   0  

 Teknisk projektstyring  0,5 0,5 1,0 

 Grundlæggende installationsteknik 6,0    

 Energiteknisk installation 1,5 2,0 4,5 4,0 

 El teknik 1,5    

 Styring og regulering  3,0   

 Sanitetsautomatik   1,0  

 Energipolitik og energioptimering   1,0  

 Systemteknik for energianlæg   1,0  

 Regulering af energianlæg    2,0 

 Grundlæggende plade- og tagteknik 1,0    

 Plastsvejsning  1,0 1,0  

 Valgfri specialefag     

 A-certifikat     

 FJR-certifikat     

 Bio-certifikat    1,0 

 Solvarme-certifikat     

 Kølecertifikat     

 Svendeprøve     

 Energiteknisk installation    2,0 

Uger i alt (EUD)  10 6,5 9,0 10 
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EUX VVS-ENERGISPECIALIST (X-FAG) 

  

EUX vvs-energispecialist (X) 

     

  HF 1 HF 2 HF 3 HF 4 

  Uge Uge Uge Uge 

 EUX -fag     

 Dansk A 1,0 3,2 2,0  

 Matematik B 2,0 3,0   

 Matematik A  1,0 3,0  

 Fysik B 3,6    

 Engelsk B 1,0 3,8   

 Kemi C 2,4    

 Teknik A  2,5 1,5  

 SSO   1,0  

 Eksamens projekt    0,6 

 Eksamen EUX     

 Fysik B    1,0 

 Engelsk B     

 Matematik B/A     

 Kemi C     

 Dansk A     

 SSO     

 Teknik A     

      

Uger i alt (EUX)   10 13,5 7,5 0,6 

      

Uger i alt (EUD)  10 6,5 9,0 10 

      

      

Uger i alt EUX Vvs - og energispecialist 20 20 16,5 10,6 
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SVENDEPRØVEN 

Den afsluttende eksamen på sidste skoleperiode er også svendeprøve. 

For nærmere beskrivelse af svendeprøven henvises til censorvejledningen for vvs-energiuddannelsen.  

Generelt gælder at svendeprøven består af 3 delprøver med følgende vægtning: 

 

1. Projektet 40 % 
2. Den skriftlige prøve 30 % 
3. Prøve i indregulering 30 % 

 

For alle specialer gælder, at såfremt en delprøve ikke bestås skal kun denne tages om.  

 

EUX-lærlinge 

Udover de 3 delprøver, skal Eux-lærlinge aflægge prøve i følgende: 

 

1. Aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau. 
2. Udarbejde en større skriftlig opgave.  
3. Aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt.  

 

BESTÅKRAV OG SVENDEBREV 

Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et svendebrev til lærlingen som dokumentation for, at 
lærlingen har opnået kompetencer inden for uddannelsen.  

På svendebrevet vil karakteren for svendeprøven, ECTS point samt en påtegning om udmærkelse fremgå. 

Svendebrevet udstedes, når skolebevis og afsluttende praktikerklæring er udstedt, og den afsluttende eksamen 
(svendeprøve) er bestået.  

For at der kan udstedes skolebevis, skal lærlingen have bestået alle fag på uddannelsen.  
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EUX RETNINGEN 

Eux vvs-energispecialistuddannelsen er en vekseluddannelse på linje med den ordinære vvs-energiuddannelse. 
Lærlingen skifter således mellem at være i praktik i en virksomhed og modtage teoriundervisning på en erhvervsskole. 

EUX-uddannelsen adskiller sig fra den ordinære uddannelse ved, at der er mere teori og skolegang. Uddannelsen er 
otte måneder mere end den almindelige vvs-energiuddannelse, og udmøntes med et svendebrev og et EUX-bevis på 
niveau med en gymnasial eksamen. Lærlingen får i princippet to uddannelser på en gang. Det betyder, at lærlingen har 
mulighed for at arbejde som faglært i vvs-branchen umiddelbart efter svendeprøven - men lærlingen har også 
mulighed for at tage en videregående uddannelse. Uddannelsen er derfor bygget op af både gymnasiale og 
erhvervsfaglige fag. 

For optagelse på EUX hovedforløbet gælder betingelserne for optagelse på det ordinære hovedforløb og kravet om at 
have gennemført nedenstående grundfag: 

 

        

Grundfag 

Optagelseskrav  Afsluttende niveau 

Fag Niveau  Fag Niveau 

Dansk C  Dansk A 

Engelsk C  Engelsk B 

Matematik C  Matematik B 

Samfundsfag C Ikke EUX fag - - 

Fysik C  Fysik B 

Teknologi C  Teknologi A 

- -  Kemi C 

 

 

EUX-lærlingen skal følge eksamenskravene på det ordinære forløb. Herudover skal EUX-lærlinge følgende: 

a. aflægge seks prøver i hovedforløbet efter udtræk blandt fag på gymnasialt niveau. 

b. udarbejde en større skriftlig opgave. 

c. aflægge en mundtlig prøve med udgangspunkt i et skriftligt eksamensprojekt. Projektet udarbejdes i teknikfag 

A, byggeri og energi, og i mindst et uddannelsesspecifikt fag efter lærlingens valg. Efter lærlingens valg kan 

projektet udarbejdes i et yderligere fag. Projektet skal tilrettelægges sammen med afsluttende prøve. 

Tilrettelæggelsen kan medføre, at lærlingens afsluttende prøve finder sted indtil seks måneder før 

uddannelsens afslutning. 

Nedenstående figur giver en oversigt over EUX-uddannelsens opbygning. Selvom figuren umiddelbart giver indtryk af, 

at der er en opdeling mellem Vvs-fagene og de gymnasiale fag, betyder det ikke, at undervisningen i fagene skal 

afvikles adskilt – tværtimod bør undervisningen tilrettelægges, så den kombinerer erhvervsfaglige og gymnasiale 

elementer. 
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Erhvervsintro  

2 uger 

 

  

            GF 1                               GF 2                                                 HF 1                             HF 2                             HF3                            HF 4 

         20 uger                           20 uge                                           20 uger                        20 uger                      16,5 uger                   10,6 uger 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

FJR-certifikat    

Bio-certifikat 

Solvarme-certifikat 

Kølecertifikat 

A-certifikat 

 

OPHÆVELSE AF UDDANNELSESAFTALER PÅ EUX 

Hvis en lærling i et EUX-forløb ikke kan gennemføre de gymnasiale fag, herunder afsluttende prøve og eksamen for 

disse elementer, kan virksomheden ikke ophæve uddannelsesaftalen af den grund, men lærlingen kan fortsætte 

uddannelsen og uddannelsesaftalen som EUD-lærling.  

 

Virksomhed og lærling må herefter efter behov indgå en tillægsaftale til uddannelsesaftalen, der tager højde for en 

eventuel afkortet uddannelsestid. 

 

HVAD SIGER LOVEN 

Muligheden for at ophæve en uddannelsesaftale er reguleret i Erhvervsuddannelsesloven § 61 (kun relevante dele er 

medtaget i uddraget): 

Erhvervsfag  

10 uger 

Grundfag   

8 uger 

Dansk C 

Samfundsfag C 

Engelsk C 

Uddannelses 

Specifikke fag 

12 uger 

 

Grundfag   

8 uger 

Matematik C 

Fysik C 

Teknologi C 

 

EUD 

9,5uger 

EUX 

10,5 uger 

EUD 

6 uger 

EUX 

14 uger 

EUD 

10 uger 

EUX 

6,5 uger 

EUD 

7 uger 

Valgfrit specialefag 
1 uge 

 

 

 

 

Eks projekt  

0,6 uge 

 
Svendeprøve  

 2 uge 

 

Valgfrie specialefag 
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§ 61. Misligholder en af parterne i uddannelsesaftalen væsentligt sine forpligtelser, kan den anden part hæve aftalen. 

Stk. 2. Hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller senere brister, kan parten 

hæve aftalen. 

Stk. 5. At en elev opgiver at gennemføre undervisning på gymnasialt niveau som forudsat i uddannelsesaftalen, kan 

ikke begrunde ophævelse efter stk. 1 eller 2. 

 

 

EUV - ERHVERVSUDDANNELSE FOR VOKSNE 

Som tidligere beskrevet, skal alle elever, der er over 25 år, når de begynder på vvs-energiuddannelsen, gennemføre 
uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne. 

EUV1, for dem med 2 års relevant erhvervserfaring, jf. meritbilag til uddannelsesbekendtgørelsen  

Uddannelsen består af:  

- Hovedforløb, der er 10 % kortere end den ordinære eud 
- Intet grundforløb  
- Ingen praktik 

 
EUV2, for dem med mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller afsluttet uddannelse (erhvervsuddannelse eller 
videregående uddannelse), jf. meritbilag til uddannelsesbekendtgørelsen (se afsnit regelsamling) 

- Hovedforløb, der er 10 % kortere end den ordinære eud 
- Eventuelt hele eller dele af grundforløb 2 
- Praktiktid på højst 2 år (fastlagt i bekendtgørelsen, fagligt udvalg skal godkende evt. yderligere afkortning) 

 
EUV3, for dem uden relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse 

- Samme uddannelse som eud for unge, undtagen GF1 
 
 

HVAD SIGER LOVEN 

§ 66 y. Skolen vejleder eleven og udarbejder i samråd med denne og en eventuel arbejdsgiver en personlig 

uddannelsesplan for eleven. Uddannelsesplanen udarbejdes på grundlag af reglerne om uddannelsen og skolens vurdering 

af elevens kompetencer inden for følgende rammer, således at elevens uddannelse bliver så kort som mulig: 

1) Elever, der har mindst 2 års relevant erhvervserfaring, skal gennemføre et standardiseret uddannelsesforløb for 

voksne uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Elever, der påbegynder forløbet efter en længerevarende 

ledighedsperiode, og som derfor har et særligt behov for at få styrket deres arbejdsmarkeds- og uddannelsesparathed, 

kan tilbydes et suppleringsmodul af op til 9 ugers varighed. 
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2) Elever, der har mindre end 2 års relevant erhvervserfaring eller har en forudgående uddannelse, skal gennemføre et 

standardiseret uddannelsesforløb for voksne med praktikuddannelse og med mulighed for at modtage undervisning fra 

grundforløbets 2. del. 

3) Elever, der hverken har relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse, skal gennemføre et 

uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog uden grundforløbets 1. del. 

 

EUV1 - FORUDSÆTNINGER 

 

1. Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, 

stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser 

Vvs-energispecialist  

Installationsarbejde, fyrede og ufyrede energianlæg: 16 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Installation af rørsystemer. 

•  Installation af ventiler, pumper og beholdere. 

•  Installation af vejrkompenseringsanlæg. 

•  Indregulering af energianlæg. 

•  Service på energianlæg. 

Installationsarbejde vand og afløb: 8 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Installation af vand og afløbssystemer. 

•  Installation af ventiler, pumper og beholdere. 

•  Service på vand og afløbssystemer. 

Ventilationstekniker  

Installationsarbejde klima- og ventilationsanlæg: 12 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Montage af kanaler. 

•  Installation af ventilator, spjæld, ventiler, pumper og beholdere. 

•  Installation af vejrkompenseringsanlæg. 

Indregulering og service på klima- og ventilationsanlæg 12 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Indregulering af klima- og ventilationsanlæg. 

•  Service på klima- og ventilationsanlæg. 

Vvs-installationstekniker  

Installationsarbejde fyrede og ufyrede energianlæg: 9 måneder inden for de sidste 5 år  

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 67 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

•  Montage af rørsystemer. 

•  Montage af ventiler, pumper og beholdere. 

•  Installation af vejrkompenseringsanlæg. 

•  Service på energianlæg. 

Installationsarbejde vand og afløb: 9 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Installation af vand og afløbssystemer. 

•  Installation af ventiler, pumper og beholdere. 

•  Installation og service af intelligente sanitetskomponenter. 

•  Service på vand- og afløbssystemer. 

Svejsning/lodning: 6 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Svejsning af stålrør. 

•  Svejsning/lodning af rustfaste rør. 

Vvs-blikkenslager  

Plade-/tagarbejde 12 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Udførelse og montage af falset tag i kobber, zink og aluminium. 

•  Udførelse og montage af false arbejde på tårne, kviste og spir i kobber, zink og aluminium. 

•  Fremstilling af hætter, udluftninger, tagrender og nedløb i kobber og zink. 

•  Dækning af tag og facader med skifer. 

Installationsarbejde fyrede og ufyrede energianlæg: 4 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Montage af rørsystemer. 

•  Montage af ventiler, pumper og beholdere. 

•  Installation af vejrkompenseringsanlæg. 

•  Service på varmeanlæg. 

Installationsarbejde vand og afløb: 4 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Installation af vand og afløbssystemer. 

•  Installation af ventiler, pumper og beholdere. 

•  Service på vand og afløbssystemer. 

Svejsning/lodning: 4 måneder inden for de sidste 5 år  

•  Svejsning af stålrør. 
 

2. Erhvervserfaring, der giver grundlag for godskrivning for alle elever 

Relevant erhvervserfaring  Varighed  Afkortning  Afkortning af  

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 68 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

af euv  

(skoleuger)  

euv (praktik  

måneder)  

Vvs-energispecialist        

Installationsarbejde fyrede og ufyrede energianlæg:  

• Installation af rørsystemer 

• Installation af ventiler, pumper og beholdere 

• Installation af vejrkompenseringsanlæg 

• Indregulering af energianlæg 

• Service på energianlæg 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Installationsarbejde vand og afløb:  

• Installation af vand og afløbssystemer 

• Installation af ventiler, pumper og beholdere 

• Service på vand og afløbssystemer 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Ventilationstekniker        

Installationsarbejde klima- og ventilationsanlæg:  

• Montage af kanaler 

• Installation af ventilator, spjæld, ventiler, pumper og 
beholdere 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Indregulering og service på klima- og 
ventilationsanlæg:  

• Installation af vejrkompenseringsanlæg 

• Indregulering af klima- og ventilationsanlæg 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Vvs-installationstekniker        

Installationsarbejde fyrede og ufyrede energianlæg:  

• Montage af rørsystemer 

• Montage af ventiler, pumper og beholdere 

• Installation af vejrkompenseringsanlæg 

• Service på energianlæg 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Installationsarbejde vand og afløb:  

• Installation af vand og afløbssystemer 

• Installation af ventiler, pumper og beholdere 

• Installation og service af intelligente 
sanitetskomponenter 

• Service på vand og afløbssystemer 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Svejsning/lodning:  

• Svejsning af stålrør 

• Svejsning/lodning af rustfaste rør 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Vvs-blikkenslager        
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Plade-/tagarbejde:  

• Udførelse og montage af falset tag i kobber, zink og 
aluminium 

• Udførelse og montage af false arbejde på tårne, kviste 
og spir i kobber, zink og aluminium 

• Fremstilling af hætter, udluftninger, tagrender og 
nedløb i kobber og zink 

• Dækning af tag og facader med skifer 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Installationsarbejde fyrede og ufyrede energianlæg:  

• Montage af rørsystemer 

• Montage af ventiler, pumper og beholdere 

• Installation af vejrkompenseringsanlæg 

• Service på varmeanlæg 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Installationsarbejde vand og afløb:  

• Installation af vand og afløbssystemer 

• Installation af ventiler, pumper og beholdere 

• Service på vand og afløbssystemer 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 

Svejsning/lodning:  

• Svejsning af stålrør 

12 måneders erfaring 
inden for de seneste 5 år 

Jf. § 2, stk. 3. Jf. § 2, stk. 3. 
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3. Uddannelse, der giver grundlag for godskrivning for alle elever 

Uddannelse  Titel  Uddannelseskode  Afkortning af 
euv (skoleuger)  

Afkortning af euv  

(praktik mdr.)  

Vvs-
installationsteknik  

        

Eud Smedeuddannelsen  

Speciale: Klejnsmed, Smed 
(rustfri) eller Svejser 

1110 3 uger + valgfrie 

specialefag på 
uddannelsen 

2 mdr. 

Ventilations-  

tekniker  

        

Eud Smedeuddannelsen  

Speciale: Energiteknik 

1110 3,5 uger 2 mdr. 

 

 

 

 

 

  

http://www.evu.dk/


DEN STORE GRØNNE BOG 

 
Side 71 af 78 
EVU – El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat  
Højnæsvej 71 | 2610 Rødovre | tlf: 3672 6400 | mail: evu@evu.dk | www.evu.dk   

STUDIE OG- OG ERHVERVSRETTET PÅBYGNING 

 

Vvs-energiuddannelsen indeholder en række muligheder for at tilpasse uddannelsen til den enkelte lærling- og 
virksomheds behov – henholdsvis erhvervsrettet påbygning og studierettet påbygning. 

Det faglige udvalg ønsker, at disse muligheder bliver anvendt i så stor udstrækning som muligt. Det er vigtigt, at 
lærlingene (og virksomhederne) bliver informeret om, og motiveret til, at vælge erhvervsrettet- og studierettet 
påbygning, da det kan fastholde og i øvrigt udvikle dygtige lærlinge. Det er ligeledes vigtigt, at lærlingene og 
virksomhederne kan foretage et reelt valg af moduler på den enkelte skole, således at der kan ske en yderligere 
specialisering, eller at der kan opnås en bredere uddannelse.  

ERHVERVSRETTET PÅBYGNING 

Lærlingen og virksomheden kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i uddannelsen 
gennem valg af yderligere et valgfrit specialefag, der kan være fra alle specialer, på op til 4 uger. 

STUDIERETTET PÅBYGNING 

Formålet med studierettet påbygning er, at lærlingen skal kunne supplere erhvervskompetencen med hel eller delvis 
studiekompetence. Lærlingen skal kunne vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag og erhvervsgymnasiale fag), 
som sammen med erhvervsuddannelseskompetencen giver adgang til de erhvervsakademiuddannelser og andre 
videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse af lærlingens erhvervsuddannelse. Skolen kan også tilbyde 
lærlingen flere af de erhvervsgymnasiale fag, som er nødvendige for at opnå den fulde studiekompetence ved 
påbygning. Studierettet påbygning kan vare indtil 1 ½ år som heltidsundervisning. 

PÅBYGNING - DET PRAKTISKE 

Erhvervsrettet og studierettet påbygning finder sted i hovedforløbet eller umiddelbart derefter. 

Hvis den supplerende, frivillige skoleundervisning finder sted i lærlingens arbejdstid, aftaler uddannelsesaftalens 
parter i forbindelse med valg af undervisningen, om der udbetales løn under den supplerende skoleundervisning, og 
om uddannelsestiden skal forlænges tilsvarende.  

Virksomheden og lærlingen skal oplyses om studie- og erhvervsrettet påbygning 

HVAD SIGER LOVEN  

(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser BEK 1010 (Hovedbekendtgørelsen)) 

§ 37. Formålet med studierettet påbygning er, at eleven skal kunne supplere erhvervskompetencen med hel eller 
delvis studiekompetence, jf. dog § 1, stk. 6. Eleven skal kunne vælge studierettede enkeltfag (almene grundfag, 
erhvervsgymnasiale fag samt særlige fag på gymnasialt niveau, jf. § 4 og § 6 i lov om studiekompetencegivende 
eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.), som sammen med erhvervsuddannelses-kompetencen 
giver adgang til de erhvervsakademiuddannelser og andre videregående uddannelser, der ligger i naturlig forlængelse 
af elevens erhvervsuddannelse. Skolen kan også tilbyde eleven flere af de erhvervsgymnasiale fag, som er nødvendige 
for at opnå den fulde studiekompetence ved påbygning. Studierettet påbygning kan vare indtil 1 1/2 år som 
heltidsundervisning. 
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Stk. 2. Eleven og virksomheden kan som erhvervsrettet påbygning vælge at supplere de obligatoriske mål i 

uddannelsen gennem valg af yderligere undervisning inden for de valgfri specialefag i uddannelsen i et omfang af 

indtil 4 uger. 
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LOKALE UNDERVISNINGSPLANER (LUP), INKL. BEDØMMELSESPLANER 

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg (LUU) i henhold til 
Hovedbekendtgørelsens §§45-46. Der udarbejdes undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb og hovedforløb. 

Undervisningsministeriet har udformet skabeloner til de lokale undervisningsplaner for både grundforløb og 
hovedforløb. 

Der er tre niveauer i skabelonerne: 

1. Et skoleniveau, hvor der beskrives forhold, der er ens for alle skolens uddannelser. 
2. Et uddannelsesniveau, der er specifikt for den enkelte uddannelse. 
3. Et niveau med beskrivelser af den konkrete undervisning  

Undervisningsplanen skal være færdig inden skoleopholdets begyndelse og tilgængelig på skolens hjemmeside, evt. 
som et link til undervisningsplanen i Elevplan. 
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DEFINITION PÅ UDDANNELSESNIVEAU 

 

Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en 
aktivitet i en kendt situation eller ud fra en 
kendt problemstilling eller kan udføre en 
mere kompliceret aktivitet under 
vejledning.  

På dette niveau lægges der vægt på følgende 
personlige kvalifikationer: Lyst til at sætte sig 
ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- 
og færdighedsområder og til at udvikle 
ansvarlighed samt grundlag for fortsat læring. 
På begynderniveauet grundlægges ligeledes 
selvstændighed i opgaveløsning.  

Rutineniveau Eleven kan planlægge og gennemføre en 
opgave/aktivitet eller løse et problem i 
rutine- og/eller kendte situationer og 
omgivelser – alene og i samarbejde med 
andre. 

På dette niveau lægges der vægt på følgende 
personlige kvalifikationer: Evne til 
selvstændigt at sætte sig ind i mere 
komplicerede problemstillinger og til at 
kommunikere med andre om løsningen heraf. 
Yderligere lægges der vægt på fleksibilitet og 
omstillingsevne. 

Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan 
planlægge, løse og gennemføre en 
opgave/ aktivitet eller løse et problem 
også i ikke rutinesituationer – alene og i 
samarbejde med andre – under 
hensyntagen til opgavens art. 

På dette niveau lægges der vægt på følgende 
personlige kvalifikationer: Evne til at tage 
selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at 
formulere og løse faglige og sociale opgaver 
og problemer. Yderligere lægges vægt på 
kvalitetssans og kreativitet. 

Ekspertniveau  

 

Eleven kan løse komplekse 
arbejdsopgaver og kan argumentere for 
valgte løsninger af opståede problemer. 
Der lægges vægt på evnen til at kunne 
bruge allerede opnåede kompetencer i en 
ny kontekst, på evnen til at arbejde med 
overblik og deltage i arbejdspladsens 
innovative processer. 

På dette niveau lægges vægt på følgende 
personlige kompetencer: Evnen til målrettet 
at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og 
evaluere arbejdsprocesserne således, at 
kvaliteten i processen og resultatet sikres. 
Endvidere lægges vægt på, at eleven kan 
vurdere og begrunde behovet for 
forbedringer af arbejdsprocesser samt på, at 
eleven kan kommunikere om sin faglighed i 
alle relevante sammenhænge. 
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7-TRINSSKALAEN 

 

Karakter ETCS Betegnelse Beskrivelse Verbal karakter 

12 A Den fremragende 
præstation 

Karakteren 12 gives for den fremragende 
præstation, der demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål, med ingen eller kun få 
uvæsentlige mangler. 

Fremragende 

10 B Den fortrinlige 
præstation 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige 
præstation, der demonstrerer omfattende 
opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre 
væsentlige mangler. 

Særdeles 
veludført 

7 C Den gode 
præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med 
adskillige mangler. 

Veludført 

4 D Den nogenlunde 
præstation 

Karakteren 4 gives for den nogenlunde 
præstation, der demonstrerer en mindre grad af 
opfyldelse af fagets mål, med adskillige 
væsentlige mangler. 

Bestået 

02 E Den tilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige 
præstation, der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. 

Bestået 

00 Fx Den utilstrækkelige 
præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige 
præstation, der ikke demonstrerer en 
acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. 

Ikke bestået 

-3 F Den ringe 
præstation 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable 
præstation. 

Ikke bestået 
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REGELSAMLING 
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Erhvervsuddannelsesloven 

LBK nr. 1077 af 08/07/2016 

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelsen i vvs-

energi 

 

BEK. Nr. 277 af 15/03/2016 

 

Kompetencemål 

Svendeprøve 

Standard merit 

Uddannelsesordning 

til Vvs-energi 

Fag og undervisningsmål for 

hovedforløb 

Lokale Undervisningsplaner 

Skoleniveau 

Indgangs- eller uddannelsesniveau 

Undervisning 

Bekendtgørelse m.v. og cirkulærer m.v. til 

denne lovbekendtgørelse 

BEK nr. 277 af 15/03/2016 

Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelsen i vvs-energi 

BEK nr. 1010 af 22/09/2014 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

Hovedbekendtgørelsen 

BEK nr. 41 af 16/01/2014 

Bek. om prøver og eksaminer i 
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser 

Eksamensbekendtgørelsen 

BEK nr. 1279 af 03/12/2014 

Bekendtgørelse om krav til udformning 

af EUX-forløb 

Andre 

Elevplan 
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Der kan på https://evu.dk/vvs/love-og-regler-vvs-energiuddannelsen findes links til den seneste 
udgave af følgende love og bekendtgørelser: 

 

UDDANNELSESBEKENDTGØRELSEN FOR VVS-UDDANNELSEN 

ERHVERVSUDDANNELSESLOVEN  

HOVEDBEKENDTGØRELSEN 

EKSAMENSBEKENDTGØRELSEN 

GRUNDFAGSBEKENDTGØRELSEN 

EUX-BEKENDTGØRELSEN 
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