
 

Skuemestrenes rolle 
 

 

Skuemesterne er Det Faglige Fællesudvalgs officielle repræsentant på svendeprøve dagen, og har 

dermed Det Faglige Fællesudvalgs bemyndigelse i alle tvivlsspørgsmål. 

 

Det er skuemestrenes opgave at bedømme den enkelte lærlings viden og kunnen på en retfærdig og 

objektiv måde. 

 

Skuemestrenes ansvar er stort og det er opgaven at sikre en retfærdig og korrekt afvikling af 

svendeprøverne i godt samarbejde med skolen. 

 

Tilsynsførende og Skuemestrene skal være til stede på skole i hele svendeprøveperioden. 

 

Tilsynsførende og Skuemestre afklarer alle tvivlsspørgsmål i plenum, f.eks. lærlinges for sent 

fremmøde, misforståelser af opgaver, faglærers optræden som hjælper, overskridelse af tid, osv.  

 

Tilsynsførende har til opgave at starte og afslutte svendeprøven, inden for tidsrammen. 

 

Faglærernes bistand er i princippet kun at sørge for udstyrets funktion og råvarer, halvfabrikatas 

tilstedeværelse, samt har det pædagogiske opsyn. 

 

Tilstedeværende Tilsynsførende holder en kort tillykke tale til de beståede lærlinge. 

 

 

Svendeprøveholdstørrelse:  
 
Der må være højst 8 lærlinge pr. svendeprøvehold – men hvis det pladsmæssigt er muligt – kan der 

gives dispensation for større hold.  

 

Bedømmelsen i den Praktiske prøve:  

 

Bedømmelsen har udgangspunkt i lærlingens trukne opgave og de produkter der indgår i denne.  

Hvert enkelt produkt bedømmes hver for sig i forhold til produktionsmetode, produktbehandling og 

det færdige produkt i henhold til bedømmelsesskemaet.  

Bedømmelsen i helhedsindtryk er de samlede produkter der indgår i opgaven, der bedømmes i 

forhold til de mål lærlingen har sat sig til det færdige resultat og salgbarhed. 

Når de færdige produkter er udstillet, foretages der en mundtlig præsentation af lærlingen hvor der 

redegøres for de fremstillede produkter i forhold til produktionsredegørelsen og der gives en 

slutkarakter.  

Bedømmelsen i arbejdsrutine, orden og renlighed foretages af skuemestrene, bedømmelsen 

foretages over hele svendeprøvedagen. 

Al bedømmelse skal ske på det faglige.  



 

Der må ikke skeles til andre for lærlingen personlige ting. 

De afgivne karakter skal afgives som skuemesterens personlige indtryk. 

De afgivne karakter må ikke debatteres skuemestre imellem. 

Bedømmelsen skal foretages over hele dagen, i takt med at lærlingene fremstiller deres produkter. 

 

 

Bedømmelsen i den udfærdigede produktionsredegørelse:  

Her giver faglæreren karakter i forhold til arbejdsindsats, indhold og udformning.  

 

 

Skuemestrenes rolle 
 

 Skuemestrene må gerne samtale med lærlingene, men ikke rette på lærlingene. 

 Skuemester skal respekterer at ikke alle lærlinge vil samtale under prøven.  

 Faglæreren har det pædagogiske ansvar. 

 Skuemestrene skal gribe ind, hvis en lærling modtager hjælp fra andre uden tilladelse. 

 Skuemestrene skal være opmærksomme på, at lærlingene skal være under opsyn under hele 

forløbet. Det er en stor dag for lærlingene, så vi skal behandle dem med respekt og værdighed. 

 I tilfælde af at der er en lærling der ikke består, skal skuemestre umiddelbart efter prøven 

udfylde standardskemaerne vedrørende dette, samt deltage i lærling/mester samtale. 

 Skuemestrene skal hvis han, hun bliver opmærksom på evt. fejl i prøver eller andet der hindre 

prøvens forløb, rapporterer dette til sekretariatet. 

 De afgivne karakter indskrives på sammentællingsskemaet. 

 Skuemestre, og den af skolen ansvarlige ved prøven gennemgår og  

  sammenregner pointene for lærlingene efter prøven.   

 

Skuemestre og den af skolen ansvarlige kontrollerer sammentællingen 2 gange inden de af skolen 

sendes til sekretariatet.  


