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Uddannelsesforløb
personvognsmontør og personvognsmekaniker

1. SKOLEPERIODE
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX1
NIVEAU  

Talent/EUX1Bremser og el-systemer, 25 dage

Kontrol, reparation og afprøvning af bremser 2 12082 Rutineret Avanceret

Autofysiske begreber 1 af 2 0,5 12054 Rutineret Avanceret

Eftersyn og kontrol af lys, tegngivningsapparater, 
visker-/vaskeranlæg og akkumulator 

1 8857 Rutineret Avanceret

Fejlfinding på elektriske systemer på personvogn 1 8858 Rutineret Avanceret

Kundeservice 0,5 8848 Rutineret Rutineret

4. SKOLEPERIODE
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX2
NIVEAU  

Talent/EUX2Benzin- og dieselmotorer, 25 dage

Kontrol og reparation af motorer 2 1,5 8866 Avanceret Ekspert

Kontrol og reparation af benzinindsprøjtnings- og 
tændingsanlæg

2 8867 Avanceret Ekspert

Det internationale arbejdsmarked 0,5 8862 Rutineret Avanceret

Kundeservice 1 3396 Rutineret Rutineret

6. SKOLEPERIODE
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX3
NIVEAU  

Talent/EUX3Motorstyring diesel og sikkerhedssystemer, 25 dage

Kontrol og reparation af dieselindsprøjtningsanlæg 2 12086 Avanceret Ekspert

Reparation af airbaganlæg 0,5 8871 Avanceret Ekspert

Kontrol og reparation af personbilers ABS- og ESP-systemer 1,5 8863 Avanceret Ekspert

Udmåling, reparation og justering af elektronisk servostyring 1 8865 Avanceret Ekspert

2. SKOLEPERIODE
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX1
NIVEAU  

Talent/EUX1Undervogn og aircondition, 25 dage

Kontrol og reparation af styretøj og undervogn 2,5 8853 Rutineret Avanceret

Rudelimning og reparation af stenslag 0,5 8856 Avanceret Avanceret

Faglig kommunikation 1 1 8846 Rutineret Rutineret

Service på airconditionanlæg 0,5 8855 Rutineret Rutineret

Automiljø 1 af 2 0,5 8847 Rutineret Rutineret

5. SKOLEPERIODE
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX3
NIVEAU  

Talent/EUX3Transmission og elektriske systemer, 25 dage

Kontrol, fejlfinding og reparation af visker-/vaskersystem 0,5 8882 Avanceret Ekspert

Reparation af komfortelementer 1 8869 Avanceret Ekspert

Kontrol og reparation af transmissionssystemer 2 8864 Avanceret Ekspert

Teknologisk udvikling og innovation 0,5 8861 Rutineret Avanceret

Fejlfinding og reparation på starter- og ladeanlæg 1 8873 Avanceret Ekspert

7. SKOLEPERIODE <VALGFRI>
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX4
NIVEAU  

Talent/EUX4Valgfag: opgradering af faglige kompetencer, 20 dage 

Reparation elektriske installationer i døre 1 3382 Avanceret Avanceret

El og hybrid 1 9598 Ekspert Ekspert

Fejlfinding og reparation af lygter 0,5 8881 Avanceret Ekspert

Diagnose og emissionssystemer - Benzin 1 9666 Ekspert Ekspert

Diagnose og emissionssystemer - Diesel 1 9667 Ekspert Ekspert

8. SKOLEPERIODE
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX4
NIVEAU  

Talent/EUX4Elektroniske systemer og svendeprøve, 25 dage 

Kontrol og reparation af motorstyringsanlæg 1 8878 Avanceret Avanceret

Vurdering af brugt bil 0,5 8885 Avanceret Avanceret

Avanceret fejlfinding på elektroniske systemer på personvogne 1,5 8872 Avanceret Ekspert

Fejlfinding og reparation på aircondition og klimaanlæg 1 8870 Avanceret Ekspert

Svendeprøve mm. 1 8330

3. SKOLEPERIODE
UGER FAGNR. NIVEAU  

Ordinær/EUX1
NIVEAU  

Talent/EUX1Motor, service- og sikkerhedseftersyn, 25 dage

Kontrol og reparation af motorer 1 1,5 8854 Rutineret Avanceret

Automiljø 2 af 2 0,5 8847 Rutineret Rutineret

Autofysiske begreber 2 af 2 0,5 12054 Rutineret Avanceret

Service og sikkerhedseftersyn 1 8859 Avanceret Avanceret

Reparation af træk/kardanaksler 0,5 8851 Rutineret Rutineret

Reparation af kobling 0,5 8852 Rutineret Avanceret

Iværksætteri PV og LV 0,5 12052 Rutineret Avanceret

• Udføre eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer herunder redegøre for en grundlæggende viden  
 om ABS-bremsers opbygning og funktion
• Udføre ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på personvogne under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr på baggrund af  
 en grundlæggende viden om måleteknik, elektronik, elektriske og elektroniske systemer på personvogne.
• Udføre eftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på personvogne
• Udvise god kundeservice, herunder dokumentation for arbejdet og kommunikation om det udførte arbejde

• Udføre komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse på benzin- og dieselmotorer, herunder udskiftning og reparation af  
 motorkomponenter, fejlfinding og reparationer på dieselindsprøjtningsanlæg samt motorstyringsanlæg på benzinmotorer
• arbejde i virksomheden med en direkte kundekontakt på en sådan måde, at virksomhedens kvalitetsnormer afspejles i de daglige 
 arbejdsprocesser, og der ydes en kompetent service over for alle kundekategorier.

• Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes bremsesystemer, herunder ABS (Anti Blocking System) bremser med TCS 
(Traction Control Systems) og ESP (Electronic Stability Program).
• Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj og undervogn herunder elektrohydraulisk (EHPS) og elektromekanisk (EPS) serv-
ostyringsanlæg samt gennemføre 4-hjulsudmåling med elektroniske 4-hjuls-udmålingsapparater
• tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et airbagsystem ud fra fabrikantens forskrifter og gældende regler for håndter-
ing af pyrotekniske komponenter
• tilrettelægge og gennemføre rationelt fejlfindingsforløb på et mekanisk og elektronisk dieselindsprøjtningsanlæg  under anvendelse af 
fabrikantens forskrifter herunder udlæse og omsætte fejlkoder fra motorstyreboks.

• 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
• Udføre limning af ruder og reparation af stenslag
• Udføre service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værksteds-håndbøger på dansk og mindst et fremmedsprog
• Udføre service på køle- og airconditionanlæg
• Udføre arbejdet på værkstedet på baggrund af viden om gældende regler for sikkerhed, arbejdsmiljø og produktansvar

• Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes komfort- og sikkerhedsudstyr, herunder visker-/vaskersystemer
• Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på transmission på personvogne, herunder reparation af gearkasser inkl. automatisk skift
• Udføre fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes elektriske forsyningsanlæg herunder generatorer, ladesystemer og starteranlæg

• Udføre fejlfinding og reparation på elbilers forsyningsdel på baggrund af viden om el-sikkerhed i forbindelse med høje værdier for jævnspænding og 
 jævnstrøm.
• gennemføre rationelt fejlfindingsforløb på motorstyringssystemer i dieselmotorer, f.eks nyeste versioner af Common Rail
• gennemføre kontrol, fejlfinding og reparation af lygter ud fra sin viden om lovens krav til lygtesystemet
• selvstændigt tilrettelægge, gennemføre og dokumentere et rationelt fejlfindings-forløb på komplekse motorstyringssystemer i benzinmotorer, 
 f.eks. direkte brændstofindsprøjtning, multiair mv.
• tilrettelægge og gennemføre et fejlfindings- og reparationsforløb på elektriske installationer i døre fx rudereguleringer, spejle og centrallåsesystemer.

• Udføre fejlfinding og reparation på personvognes elektroniske systemer ud fra en bred viden om både digital og analog elektronik samt 
måleteknik fx viden om transducere, analog til digital konvertering, hardwarearkitektur med bus, CPU, hukommelser og I/O-enheder og de særlige 
standarder og protokoller for datakommunikation.
• Eleven kan gennemgå samtlige systemer på en bil i forbindelse med en vurdering af køretøjets tilstand i salgsøjemed
• tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på motor-styringsanlæg og foretage udskiftning af alle komponenter på benzin- og 
dieselmotorer samt reparere tilhørende ledningsnet.
• tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på airconditionanlæg og/eller elektronisk styrede klimaanlæg, herunder foretage 
udskiftning af f.eks. kompressor, el-ventilatorer, rør og slanger, fordamper, kondensator, sensorer, tørrefilter og ekspansionsventil/drosselventil.

• Udføre ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver på personvognes diesel- og benzinmotorer på baggrund af en grundlæggende viden 
 om  diesel- og benzinmotorers opbygning og virkemåde, herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer
• Arbejde miljøbevidst med alle arbejdsopgaver inden for uddannelsens jobområder og handle i overensstemmelse med principperne for 
 bæredygtig udvikling
• Gennemføre service- og sikkerhedseftersyn på personvogne
• Udføre af fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på personvognes transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler
• Gennemføre de daglige opgaver i samarbejde med kolleger og medvirke til at sikre udvikling i kvalitet, produktivitet og en god økonomi 
 på værkstedet
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EUX-UDDANNELSEN | varighed ca. 4 år og 11 måneder

GRÅ FAG: udeladt af uddannelsen for EUX elever

BLÅ FAG: bliver sammenlæst på EUX, 

EUD-UDDANNELSEN | varighed ca. 4 år og 5 måneder

Placering af skole/praktikperioder er vejledende

Mester-uddannelse Auto  
Du har mulighed for efteruddannelse


