
K O M P E T E N C E B E V I S  
 

Kompetencebeviset er udstedt i henhold til § 2, stk. 8, i lov om produktionsskoler.  
 

Produktionsskole:   
 

 
 

Deltagerens navn: Cpr.nr.: Startdato: Slutdato: 

Ole Olsen 110693-1365 15.03.12 18.01.13 

Periode: Værkstedsaktivitet: Opnåede kompetencer:  

15.03.12 – 18.01.13 Metalværkstedet 
 
Konstruktionsopgave 

Tegningslæsning 
Fremstilling af enkeltdele/metal 
Monteringsopgaver/metal 

Svejsning 
CO2  
TIC 

Sikkerhed 
Kendskab til sikkerhedsregler 

 
Maskiner og håndværktøj 
Materialekendskab 

 
 
 
Øvet 
Rutineret 
Begynder 
 
Kompetent 
Øvet 
 
Rutineret 
 
Rutineret 
Rutineret 

Periode: Øvrig aktivitet: Opnåede kompetencer:  

15.08.12 – 18.01.13 
 

Undervisning efter anden udd.lovgivning: 
Danskundervisning, FVU på VUC X-købing 
5 mdr.-forløb á 4 timer/uge  
 

Bestået niveau F, dansk 
Jf. Bilag 1: Eksamensbevis 

22.10.12 – 02.11.12 Kombinationsforløb:  
Produktion og udvikling, EUC X-købing 
2 ugers undervisning á 30 timer/uge 

Øget afklaring og udd. 
parathed.  
Jf. Bilag 2: Kombinationsbevis 
  

07.01.13 – 18.01.13 Praktik: 
X-købing Maskinfabrik, 2 uger 

Branchekendskab og  
-afklaring: 
Jf. Bilag 3: Praktikudtalelse 
 

22.10.12 – 24.10.12 Meritgivende kursus: 
Arbejdsmiljø og sikkerhed v. svejsning og 
termisk skæring (§ 26 kursus) 
 

Jf. Bilag 4: Kursusbevis 
 

Dato: Skolens underskrift: 

 
 
 
 
 

 

 
Produktionsskoler tilbyder undervisningsforløb, der er baseret på praktisk arbejde og produktion. 
Undervisningen skal bidrage til udvikling af deltagernes peronlige, sociale og faglige kompetencer med 
henblik på at styrke mulighederne for fortsat uddannelse eller overgang til varig beskæftigelse. 
 

 

X-købing Produktionsskole 
Produktionsskolevej 11, 7890X-købing 

www.x-købing.dk 
 



 

I medfør af Lov om produktionsskoler § 2 stk. 8 udsteder produktionsskolen ved afslutningen af forløbet et 
kompetencebevis, der skal dokumentere varighed og indhold af deltagerens konkrete forløb samt 
dokumentere de faglige kompetencer, som deltageren har opnået under produktionsskoleforløbet. 

 

 

 

 
Anvendt taksonomi 

Begynder Arbejder regelorienteret / opskriftorienteret  
Deltageren har arbejdet med teknikken/funktionen, men skal have præcise 
instruktioner. 

Øvet Arbejder erfaringsbaseret 
Deltageren har begyndende overblik over arbejdsprocessen, men har stadig behov 
for nogen instruktion. 

Rutineret Arbejder i nogen grad selvstændigt 
Deltageren har overblik over arbejdsprocessen, men har ind imellem brug for råd og 
vejledning. 

Kompetent Arbejder selvstændigt 
Deltageren vurderer og korrigerer selv arbejdsprocessen og kan selv være med til at 
vurdere kvaliteten. Kan instruere andre i opgaven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produktionsskolerne tilbyder individuelle forløb, der tager udgangspunkt i, hvad den unge kan og hvordan 
den unge når sit mål. Læringsmiljøet udspringer af det praktiske arbejde i mindre værkstedsenheder, men 
suppleres af et stærkt og sammenhængende ungdomsmiljø på skolen. Målet for skoleforløbet er deltagerens 
faglige, personlige og sociale udvikling. Vi tilbyder løbende ind- og udslusning, og vi har et tæt samarbejde 
med relevante uddannelsesinstitutioner samt lokalt erhvervsliv. Produktionsskolerne er selvejende 
institutioner under tilsyn af Undervisningsministeriet. 
X-købing Produktionsskole har ca. 80 elever fordelt på skolens 7 værksteder (aug. 2013): Køkken, SOSU, Træ, 
Metal, Ejendomsservice, Idræt og sundhed samt Medie/grafisk. På X-købing Produktionsskole lægger vi stor 
vægt på at være en åben og rummelig skole, hvor den unge mødes med tillid og respekt, men også med 
klare forventninger til både fremmøde og deltagelse, samt til at blive en del af vores skolemiljø.  
 
Mød os på www.x-købing.dk 


