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Opgavekommissionens vejledning til tilrettelægning af praktisk svendeprøve 

jf. eud-reformen august 2015 

- Vejledningen er tilrettelagt med en holdstørrelse på max 8 elever. 

 

- Ministeriet stiller det ufravigelige krav, at prøven afholdes på en måde, der 

sikrer eleverne lige betingelser for udførelse og bedømmelse. Det betyder, 

at der ikke kan være rullende opstart, men at alle elever skal starte samti-

digt, så alle kan bedømmes både på det endelige produkt og på arbejds- og 

fremstillingsprocesserne. 

 

- Tiden for lærer og censor’s smagning af elevernes produktioner ligger uden 

for de 20 minutters mundtlige eksamen jf. Bekendtgørelsen ”I forlængelse 

af den praktiske prøve afholdes en mundtlig eksamination, der består af   

dialog om elevens praktiske opgaveløsning”. 

 

- Censorhonorering er 4 timer + 30 min. pr. elev (dvs. 5 min. mere pr. elev 

end svendeprøven på den ”gamle ordning”). 

Vejledning for tilrettelægning: 

Kl. 07.30  Lærer og elever møder eventuelt ind og gør sig mentalt klar til dagen. 

Kl. 08.00 Censor møder ind. 

 Alle elever trækker lodtrækningsopgave samtidigt. 

Eleverne tilpasser deres arbejdsplaner for lodtrækningsopgaven ved 

deres bord. 

Lærer og censor går rundt og læser arbejdsplanerne ved bordene   

inden for de 3 timer og 40 min. 

Lærer og censor cirkulerer rundt mellem eleverne under hele den 

praktiske prøve. Der må ikke foregå faglig dialog med eleven.  

Kl. 11.40 Alle elever afleverer – de har anrettet maden og forlader køkkenet. 

Eksamensvagt eller lignende sikrer, at eleverne ikke har en faglig    

dialog. 

Kl. 11.40 Lærer og censor vurderer elevernes mad. 8 x 10 min. 

a) Lærer og censor har i løbet af formiddagen vurderet hvilke kom-

ponenter, det er væsentligt at vurdere først, fx varme og frosne 

komponenter. 

b) Dernæst laves en grundig sensorisk vurdering af alle komponen-

ter. 
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Kl. 13.00 Lærer og censor er færdige med at smage. 

Kl. 13.00 Elever går ind i køkkenet og rydder op. Eksamensvagt eller lignende 

sikrer, at eleverne fortsat ikke har en faglig dialog. 

Kl. 13.10 Klargøring til mundtlig eksamen i køkkenet eller separat lokale. 

Kl. 13.20 Mundtlig eksamen – dialog om den praktiske opgave. 20 min. pr. elev 

inklusiv votering. 

Kl. 16.00 Færdig (ved 8 elever). 
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