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1. Uddannelsens navn 1 

 

Eksempelvis: Elektriker med speciale i lys- og energiteknik 

2. Oversættelse af uddannelsens navn 2 

   

Eksempelvis: Electrician specialised in lighting and energy engineering 

3. Færdigheds- og kompetenceprofil 

 

Opstil de færdigheder og kompetencer, som indehaveren af beviset har opnået.  

Færdigheds- og kompetencelisten starter således: “En typisk indehaver af beviset er i stand til at"  

og indeholder 5 til 15 punkter. Eksempelvis:  

En typisk indehaver af beviset er i stand til at: 

- installere, vedligeholde, kontrollere, fejlfinde og fejlrette lys- og motorinstallationer, stik-, hoved- og gruppeledninger, 

automatiske anlæg, PLC’er, belysningsanlæg, intelligente installationer, køle-, varme- og ventilationsinstallationer; 

- anvende branchens værktøj samt test- og måleudstyr; 

- udvise korrekt miljø- og sikkerhedsmæssig adfærd ved brug af branchens værktøj, materialer og øvrige udstyr; 

- planlægge eget arbejdsforløb; 

- overføre teori til praksis; 

- opsøge, læse og forstå fagligt relevant dokumentation, love og regler. 

4. Erhverv, som indehaveren af beviset har adgang til 3 

 

Eksempelvis: 

- Elektriker 

- Teaterbelysningstekniker 
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5.  Bevisets officielle grundlag 

 

Bevisudstedende myndighed Myndighed, som godkender / anerkender uddannelsen 

Eksempelvis: Det Faglige Udvalg for 
Kontoruddannelser 

Ny Vestergade 17, 1471 København K 

Den udstedende myndighed er ved bekendtgørelse af 
Undervisningsministeriet bemyndiget til at udstede 
uddannelsesbevis for uddannelsen. 

Eksempelvis: 

xxx 

. 

. 

Bevisets (nationalt eller europæisk) niveau 1  Karakterskala / Beståelsesniveau 

Eksempelvis: 

Niveau 3 i EQF-systemet 

 

Eksempelvis: På svendebrevet anvendes den verbale 
skala. På skolebeviset fra uddannelsesstedet anvendes 
13-skalaen: 

- Bestået (6,0-7,9) 

- Bestået, veludført (8,0 –9,9) 

- Bestået, særdeles veludført (10,0-13) 

Adgang til et højere uddannelsesniveau 1 Internationale aftaler om anerkendelse af kvalifikationer 1 

Eksempelvis: Personer, som har dette 
uddannelsesbevis, har på en række områder mulighed 
for at få beviset anerkendt ved optagelse på en 
erhvervsuddannelse (merit). 

Eksempelvis: 

- 

Retligt grundlag 

Eksempelvis: Bekendtgørelse om uddannelsen til elektriker BEK nr. 1013 af 11.12.2002; senere ændringer til forskriften: 
BEK nr. 721 af 01.07.2004. 

6. Officielt anerkendte måder, hvorpå beviset kan opnås 

 

Forklar de forskellige måder, hvorpå beviset kan opnås, enten ved at udfylde skemaet eller ved at erstatte det med din 
egen beskrivelse. (skole / uddannelsescenter, arbejdspladsen / i godkendt praktik, godkendt tidligere læring (merit) og / 
eller udfyld nedenstående tabel. 

Beskrivelse af den erhvervsrettede 
undervisning og uddannelse 

Procentdel af den samlede 
uddannelse (%) 

Varighed 

(timer/uger/måneder/år) 

På skole / uddannelsescenter % 55 uger 

På arbejdspladsen / i godkendt praktik % 153 uger 

Godkendt tidligere læring (merit) %  

Samlet varighed af den undervisning / uddannelse, der fører til beviset 4 år 

 
 

7. Yderligere oplysninger 

 

Adgangskrav 1 

Eksempelvis: Adgang til træning på niveau 4 i EQF-systemet 

Flere oplysninger (herunder en beskrivelse af det nationale uddannelsessystem) 

Eksempelvis: www.eng.uvm.dk/general-overview/overview-of-the-danish-education-system 

Nationalt Europass-centre 

www.europass.dk 
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