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2. skoleperiode 
Kontrol og reparation af styretøj og undervogn 

2,5 uge 

Fag 8853 

Rutineret  (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

5. udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes styretøj og undervogn, herunder udmåling og justering af hjulvinkler 

samt eftersyn og reparation af hjulophæng, affjedringskomponenter, fælge og dæk, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan ud fra sin viden om 
opbygning, funktion og gældende 
lovgivning for styretøj og 
undervognens hjulophæng 
tilrettelægge og gennemføre 
sikkerhedseftersyn, reparation og 
udskiftning af bilens styretøj, hjul, 
hjulophæng, hjullejer og støddæmpere 
efter fabrikantens anvisninger og 
gældende miljøkrav. 
 
2 Eleven har viden om bilens 
hjulvinkler og deres betydning for 
bilens køre-egenskaber. 
 
3 Eleven kan gennemføre udmåling og 
justering af bilens hjulvinkler i forhold 
til rattets ligeudstilling efter 
fabrikantens anvisninger 
 
4 Eleven har viden om opbygning, 
mærkning og anvendelse af gængse 

 
1. Du skal have en viden om opbygning og funktion på en 
personvogns styretøj, undervogn, hjul og hjulophæng, så du er i 
stand til at tilrettelægge og gennemføre et sikkerhedseftersyn og 
kunne vurdere om disse komponenter opfylder de gældende 
lovkrav. 
Du skal kunne fejlfinde, reparere og udskifte komponenter i 
styretøj, hjul, hjulophæng, hjullejer og støddæmpere efter 
fabrikantens anvisninger og gældende miljøkrav. 
  
2. Du skal kunne demonstrere en viden om bilens forskellige 
hjulvinkler og vise hvor og hvordan vinklerne fremkommer eller 
dannes. 
Du skal kunne demonstrere en viden om hvordan de forskellige 
hjulvinkler kan indvirke og have betydning for bilens 
køreegenskaber. 
 
3. Du skal kunne gennemføre en 4-hjulsudmåling og justering af 
bilens hjulvinkler og i forhold til rattets ligeud stilling og 
fabrikantens anvisninger. 
Du skal kunne demonstrere viden om sammenhængen mellem 
slid ved en komponent i styrtøj/hjulophæng og hvordan dette kan 
indvirke på en eller flere hjulvinkler. 

 
Evaluering: 
A. 
Du vil løbende blive evalueret/vurderet på din deltagelse i 
undervisningen, dette gælder såvel teori som praktik. Denne 
evaluering tager udgangspunkt i, at du i teori, er aktiv, dvs. 
lytter, spørger og deltager aktivt i en dialog omkring det 
aktuelle emne.  
At du i praktik er aktiv omkring de stillede opgaver, kan 
samarbejde, forsøger at være problemløsende, er 
opmærksom på sikkerhed og miljø, evner og vilje til søgning 
af data- og reparations anvisninger, anvendelse og brug af 
værktøj samt øvrigt måleudstyr, løbende besvarer og/eller 
udarbejder div. opgave-/øvelsesblade, dine evner til at gøre 
en opgave færdig dvs. aflevering af en kundeklar bil eller 
motor og en orientering til kunden om evt.  mangler eller 
begrænsninger i den afsluttede opgave.  
 
 
B. 
Du vil blive orienteret om en endelig evaluering i det aktuelle 
emne. Som  udgangspunkt vil denne form for evaluering 
forgå 1 - 2 dage før emnet afsluttes og foregå i forbindelse 
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dæk og fælgtyper til personbiler samt 
gældende lovgivning på området 
 
5 Eleven kan reparere dæk under 
hensyn til sikkerhedsmæssige krav 
samt ud-skifte og afbalancere dæk og 
fælge efter fabrikantens anvisninger, 
gældende 
miljøkrav og en vurdering af dæktype 
og -kvalitet 
 
6 Eleven kan vejlede kunden ud fra 
lovmæssige, tekniske og økonomiske 
vurderinger ved reparationer på 
styretøj og undervogn 
 
7 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejde med styretøj og 
undervogn 

 

4. Du skal kunne demonstrere en viden om opbygning, mærkning 
og anvendelse af de mest almindelige typer dæk- og fælge til 
personbiler samt gældende lovkrav for området, herunder bl.a. 
sporvidde og fælgindpresning (ET). 
 
5. Du skal kunne vurdere muligheden for en eventuel dæk 
reparation ud fra fabrikantens og gældende lovkrav for området 
(Tip Top planche). 
Du skal kunne reparere, udskifte og afbalancere dæk og fælge 
efter fabrikantens anvisninger, gældende miljøkrav og en 
vurdering af dæktype og dækkvalitet (mærkning af dæk). 
 
6. Du skal kunne vejlede kunden ud fra lovmæssige, tekniske og 
økonomiske vurderinger ved udskiftning og reparationer på 
styretøj og undervogn (f.eks. støddæmper og fjedre). 
 
7. Du skal have viden om bortskaffelse af miljøbelastende affald i 
forbindelse med arbejde med styretøj og undervogn. 
 

 

med den normale undervisning i værksted og således 
afdække dine kompetencer i emnet. Du vil typisk få stillet ét 
eller to spørgsmål og du skal nu ”sælge” dig selv bedst 
muligt, så din viden og dine kompetencer afspejles i det du 
siger og det du gør / demonstrerer. Du vil typisk have 10 min. 
og max. 15 min. til rådighed under denne evaluering. 
 
Evalueringen fra A og B, udmøntes i en karakter. Denne 
karakter vil efterfølgende  blive indskrevet i elevplan, elev og 
arbejdsgiver/mester kan nu til enhver tid gå ind og se 
resultatet. 
 
Denne evaluering kan helt eller delvis suppleres med 
spørgsmål fra Bilag 
(bagerst i dette materiale). 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ” Kontrol og reparation af 
styretøj og undervogn ” fremkommer udelukkende fra 
dette enkelte emne. 
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2. skoleperiode 
Rude i limning og reparation af stenslag 

0,5 uge 

Fag 8856 

Avanceret (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

9. udføre limning af ruder og reparation af stenslag, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan udskifte en i limet rude 
efter gældende lov og fabrikantens 
anvisninger og kan vejlede kunden ud 
fra en lovmæssig, teknisk og 
økonomisk vurdering af opgaven 
 
2 Eleven kan foretage reparation af 
stenslag ud fra sin viden om 
forskellige arbejdsprocesser for 
reparation af ruder samt en 
lovmæssig, teknisk og økonomisk 
vurdering 
 
3 Eleven har viden om bortskaffelse af 
miljøbelastende affald i forbindelse 
med arbejde udskiftning og reparation 
af ruder 

 
1. Du skal kunne udskære og ilime en rude efter såvel gældende 
lovgivning som fabrikantens anvisninger. 
 
2. Du skal kunne udvælge den mest velegnede lim og metode til 
arbejdet. 
 
3. Du skal kunne reparere stenslag i en rude. 
 
4. Du skal kunne vejlede kunden ud fra en lovmæssig, teknisk og 
økonomisk vurdering af opgaven. 
 
5. Du skal kunne afskaffe affald, ruder, hærdet og u hærdet lim 
korrekt ud fra gældende miljøregler 
 
 

 

 

Evaluering  

Ved endt opgave: 

 

- Korrekt limning 

- Korrekt stenslagreparation 

- Miljø og sikkerheds regler. 
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2. skoleperiode 
Service på airconditionanlæg 

0,5 uge  

Fag 8855 

Rutineret   (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

8. udføre service på køle- og airconditionanlæg, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 

 
1 Eleven kan på baggrund af viden om 
anlæggets virkemåde og funkti-on udføre 
kontrol og service på a/c anlæg på 
personvogne herunder aftapning, skift af 
tørrefilter samt påfyldning af godkendt 
kølemiddel, olie og sporestof ved brug af 
automatisk fyldestation 
 
2 Eleven har viden om gældende regler 
for arbejde på køleanlæg, herunder 
sikkerhed i forhold til anlæg under tryk, 
kølemiddeludslip i atmosfæren og 
miljøpåvirkninger heraf 
 
3 Eleven kan afskaffe aftappet olie og 
udskiftet tørrefilter korrekt ud fra 
gældende miljøregler 

 

 
1. Du skal på baggrund af din viden om anlæggets virkemåde og 
funktion, kunne udføre kontrol og service på a/c anlæg på 
personvogne, herunder aftapning, skift af 
tørrefilter samt påfyldning af godkendt kølemiddel, olie og 
sporestof ved brug af automatisk fyldestation. 
 
2. Du skal kunne demonstrere en viden om gældende regler for 
arbejde på køleanlæg, herunder sikkerhed i forhold til anlæg 
under tryk, kølemiddeludslip i atmosfæren og 
miljøpåvirkninger heraf. 
 
3. Du skal kunne afskaffe aftappet olie og udskiftet tørrefilter 
korrekt ud fra gældende miljøregler. 

 

 
Evaluering: 
A. 
Du vil løbende blive evalueret/vurderet på din deltagelse i 
undervisningen, dette gælder såvel teori som praktik. Denne 
evaluering tager udgangspunkt i, at du i teori, er aktiv, dvs. 
lytter, spørger og deltager aktivt i en dialog omkring det 
aktuelle emne.  
At du i praktik er aktiv omkring de stillede opgaver, kan 
samarbejde, forsøger at være problemløsende, er 
opmærksom på sikkerhed og miljø, evner og vilje til søgning 
af data- og reparations anvisninger, anvendelse og brug af 
værktøj samt øvrigt måleudstyr, løbende besvarer og/eller 
udarbejder div. opgave-/øvelsesblade, dine evner til at gøre 
en opgave færdig dvs. aflevering af en kundeklar bil eller 
motor og en orientering til kunden om evt.  mangler eller 
begrænsninger i den afsluttede opgave.  
 
 
B. 
Du vil blive orienteret om en endelig evaluering i det aktuelle 
emne. Som  udgangspunkt vil denne form for evaluering 
forgå 1 - 2 dage før emnet afsluttes og foregå i forbindelse 
med den normale undervisning i værksted og således 
afdække dine kompetencer i emnet. Du vil typisk få stillet ét 
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eller to spørgsmål og du skal nu ”sælge” dig selv bedst 
muligt, så din viden og dine kompetencer afspejles i det du 
siger og det du gør / demonstrerer. Du vil typisk have 10 
min. og max. 15 min. til rådighed under denne evaluering. 
 
Evalueringen fra A og B, udmøntes i en karakter. Denne 
karakter vil efterfølgende  blive indskrevet i elevplan, elev 
og arbejdsgiver/mester kan nu til enhver tid gå ind og se 
resultatet. 
 
Denne evaluering kan helt eller delvis  suppleres med 
spørgsmål fra Bilag 
(bagerst i dette materiale). 
 
NB! 
Karakteren i dette emne ”Service på airconditionanlæg” 
fremkommer udelukkende fra dette enkelte emne. 
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2. skoleperiode 
Automiljø 1 af 2 

0,5 uge 

Fag 8847 

Rutineret   (Delkarakter) 

Kompetencemål 

1. udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar, 

13. arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og herunder agere i overensstemmelse med principperne for 

bæredygtig udvikling, 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 

1 Eleven kan forstå betydningen af de 
daglige miljømæssige sammenhænge i 
for-bindelse med autofaget 
 
2 Eleven kan forstå og arbejde ud fra 
miljømæssige bekendtgørelser og kender 
den autofaglige og samfundsfaglige 
baggrund for deres eksistens 
 
3 Eleven kan vurdere samspillet mellem 
samfund og miljø, herunder bæredygtig-
hed for processer og produkter inden for 
autofaget 
 
4 Eleven kan i forbindelse med det 
daglige arbejde søge, udvælge og 
anvende relevante miljømæssige 
informationer fra forskellige 
informationskilder herunder 
it-baserede kilder 

 
1. Du skal kunne demonstrere en forståelse for betydningen af de 
daglige miljømæssige sammenhænge du udsættes for i forbindelse 
med autofaget. 
 
2. Du skal have forståelse for miljømæssige bekendtgørelser samt 
kunne arbejde ud fra disse bekendtgørelser. Endvidere skal du 
kende den autofaglige og samfundsfaglige baggrund for at vi 
anvender disse bekendtgørelser. 
 
3. Du skal kunne vurdere de interesser der er og kan være, mellem 
vores samfund og vores miljø, herunder økonomien og hvad vi som 
samfund får ud af de processer og produkter der findes inden for 
autofaget. 
 
4. Du skal kunne demonstrere at du er i stand til at søge, udvælge 
og anvende relevante miljømæssige informationer fra forskellige 
informationskilder herunder 
it-baserede kilder. 
 
5. Du skal kunne anvende gældende lovgivning i forhold til konkrete 

 
Der repeteres (grundforløb)/arbejdes med følgende: 
 
Hvad er en leverandør 
brugsanvisning/sikkerhedsdatablad. 
 
Hvad er en arbejdspladsanvisning, og definer 
forskellen  
mellem denne, og et sikkerhedsdatablad. 
 
Hvad er en APV. og hvordan, denne bruges. 
 
Hvad er Mal.koder, piktogrammer samt R og S. 
sætninger. 
 
CLP. Ordningen. 
 
( Dette gøres med baggrund i, at eleverne på dette forløb, 
  måske mødes, med forskellige forudsætninger. Da de kan  
  have gennemført grundforløb på andre skole, eller andre 
  udd. former (mesterlære)) 
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5 Eleven kan anvende gældende 
lovgivning i forhold til konkrete autofaglige 
arbejdsopgaver 

 
6 Eleven kan forholde sig til 
miljøspørgsmål set i forhold til 
beskæftigelse, processer, produkter og 
livskvalitet for den enkelte medarbejder 

autofaglige arbejdsopgaver, bl.a. skal du kunne demonstrere en 
anvendelse i at fremsøge sikkerhedsdatablad for auto relevante 
produkter, via UCH hjemmeside. 

 
6. Du skal kunne forholde dig til miljøspørgsmål set i forhold til 
beskæftigelse, processer, produkter og livskvalitet for den enkelte 
medarbejder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Samfund og miljø. 
 
Der fokuseres på emner som: 
 
Autobranchens ansvar for korrekt afskaffelse af 
spildprodukter såsom: 
Olie. 
Dæk. 
Batterier. 
M.M. 
Miljømæssig korrekt ophugning af biler (Evt. besøg på 
autoophug) 
Produktansvar i forhold til bilbranchen. 
Bilparkens belastning af det omliggende økosystem. 
Miljøkrav til et autoværksted. 
 
Evaluering: 
 
 Disse indgår som en del af evalueringen, sammen med 
den 
   øvrige arbejdsindsats. 
 
På 2. hovedforløb arbejdes der med det indre 
arbejdsmiljø, herunder sikkerhed i forhold til 
sikkerhedsdatablade, APB, APV, MAL-koder, CLP-
mærkning og værnemidler. 
 

Karakteren er en delkarakter og tager udgangspunkt i 
teoriopgaver og/eller en skriftlig fremstilling 
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2. skoleperiode 
Faglig kommunikation 1 

1,0 uge 

Fag 8846 

Rutineret   (Standpunktskarakter) 

Kompetencemål 

1) Eleven kan udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar. 

2) Eleven kan udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger på dansk og på mindst et fremmedsprog. 

3) Eleven kan gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet, en god økonomi på 

værkstedet samt en god kundeservice. 

12) Eleven kan gennemføre service- og sikkerhedseftersyn på personvogne. 

Målpinde for faget Undervisningsmål Undervisningsindhold / Evaluering 
 
1 Eleven kan ved brug af et enkelt 
sprogbrug forstå og formidle informationer 
og data på engelsk eller et andet 
fremmedsprog i skrift og tale. 
 
2 Eleven kan ud fra sin viden om sprogets 
brug og muligheder udtrykke sig mundtligt 
omkring erhvervsfaglige, personlige og 
erhvervsmæssige forhold i et 
enkelt sprog. 
 
3 Eleven kan udvælge 
kommunikationsformer og metoder, der er 
afpasset modtageren, herunder 
forskellige præsentations-, rapporterings- 
og informations-former. 

 
Eleven kan beskrive bilen og dens delkomponenter (e.x. motor, drivlinie, bremser, 
karrosseri og affjedring) på engelsk overfor kammerater og kunder. 
 
Eleven bliver i stand til at finde oplysninger om nuværende og fremtidig autoteknologi 
ved anvendelse af informationsteknologi og at kunne formidle denne viden til tredjepart 
ved anvendelse af relevante kommunikationsformer (e.x. rapportform, e-mail, 
mundligt). 
 
Eleven kan beskrive fremgangsmåden for en givet reparation på en bil og dens 
delkomponenter på en overskuelig måde på dansk og engelsk både skriftlig og 
mundtligt – herunder også lave en faktura. 
 

 

 
Eleven arbejder med skriftligt materiale på 
engelsk omhandlende bilens 
delkomponenter. Dette materiale træner 
bl.a. oversættelse og ordkendskab. Der 
arbejdes med 3 sæt – bremser, drivlinie 
og motor. 
 
 
Der arbejdes herudover med øvelser i at 
anvende internettet til søgning af 
komponentviden (på dansk og engelsk) 
 
Der arbejdes med skriftlige og mundtlige 
opgaver i beskrivelse af givne 
reparationer og fremgangsmåden af dem. 
 



   
Personvognsmekaniker 92-2 

 

 

Side 9 af 9 

 
4 Eleven kan søge og udvælge relevante 
informationer på engelsk og evt. et yder-
ligere fremmedsprog ved hjælp af 
informationsteknologi 
 
5 Eleven kan fungere på et internationalt 
arbejdsmarked ved at anvende fremmed-
sprog på en ukompliceret/enkel måde i 
erhvervsfaglig sammenhæng. 
 
6 Eleven kan på dansk og mindst et 
fremmedsprog på en forståelig og 
hensigts-mæssig måde redegøre for 
planlægnings- og arbejdsopgaver over for 
kolleger 
og kunder. 

 

 
Alle resultater gennemgås i plenum på 
klassen og ved gruppefremlæggelse. 
 
 
 
Skriftlige opgaver afleveres til læreren 
efter gennemgang på elevplan. 
 
 
 
 
Der foretages løbende bedømmelse af 
elevens præstationer og afsluttes med en 
standpunktskarakter 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


