
EKSEMPEL PÅ  
KVALIFIKATIONSVURDERINGSSKEMA



H V O R F O R  S K A L  I  F Ø LG E
O P  PÅ  J E R E S  L Æ R L I N G E
O G  U D V I K L E  D E M  L Ø B E N D E ?

Måske gør I det allerede uformelt, 
måske har I en god struktur for det, 
eller måske har I slet ikke overvejet 
det? Uanset hvad, er denne guide 
et værktøj til at gå i dialog med 
jeres lærling om hans/hendes 
indsats undervejs i praktikforløbet 
og velbefindende i virksomheden.

En kvalifikationsvurdering er en 
samtale om lærlingens indsats. Det 
er en vigtig samtale, fordi det er 
grundlaget for lærlingens videre 
udvikling og læring. En samtale 
om, hvordan det går og som 
skaber klarhed over konkrete 
områder, som lærlingen skal 
arbejde med. Det er også et godt 
tidspunkt til at anerkende og give 
ros.

Denne form for samtale er vigtig, 
fordi mange unge i dag har et 
behov for at vide, hvad de er gode 
til, og hvor de kan forbedre sig. De 
er vokset op i en kultur, hvor de 
måles og vejes, uanset hvad de 
foretager sig. Denne form for 
feedback giver vished, tryghed og 
selvtillid. 

Hvis I vil have et godt samarbejde 
med jeres lærling og en god 
relation, der fastholder dygtige 
medarbejdere, så tag en snak, 
hvor I kommer rundt om de 
vigtigste områder. Brug også lidt tid 
på at snakke om ting, der ikke har 
med arbejdet at gøre. Det giver 
nemlig gode relationer, og gode 
relationer giver glade og 
motiverede medarbejdere.



VEJLEDNING



KVALIFIKATIONS
-VURDERING AF 

LÆRLINGE: 
VEJLEDNING

Lærling, nærmeste leder og/eller praktikansvarlig.

• Nærmeste leder og/eller praktikansvarlig arrangerer et 
møde med lærlingen. Forud for mødet har begge 
parter udfyldt skemaet, som afsæt for samtalen.

• Udover en drøftelse af diverse relevante områder skal 
mødet munde ud i, at kvalifikationsvurderingsskemaet 
udfyldes. Til hjælp kan man benytte de uddybende 
spørgsmål i hjælpeskemaet på de følgende sider.

• Der sættes en ring om scoren for de enkelte 
vurderingsområder, og den samlede score for de fem 
områder skrives forneden på linjen ‘Samlet pointsum’.

En kvalifikationsvurdering er en samtale mellem 
nærmeste leder og/eller praktikansvarlig og lærling, hvor 
man sammen finder frem til det niveau, lærlingen 
befinder sig på i forhold til skolernes 7-trinsskala (se 
næste sider). Den kan med fordel bruges i 
prøveperioden og efterfølgende en gang hvert halve år, 
eller efter behov for at støtte lærlingen i sin udvikling. 
Bedømmelsen bør afspejle det niveau, lærlingen 
forventes at have nået på vurderingstidspunktet.



KVALIFIKATIONS-
VURDERINGSSKEMA



Vurderingsområde Definitioner Trin 1
Lavt niveau

Trin 2
Tilfredsstillende 
niveau

Trin 3
Højt niveau

Kvalitet
• Faglighed
• Orden
• Sikkerhed

• Hvordan opleves kvaliteten af lærlingens arbejde?
• Holder lærlingen orden på/omkring arbejdspladsen?
• Bidrager lærlingen til et sikkert arbejdsmiljø?

-03 00 02 4 7 10 12

Effektivitet
• Indsats
• Punktlighed

• Hvordan opleves lærlingens arbejdsindsats?
• Er lærlingen en stabil medarbejder?
• Overholder lærlingen tids- og leveringsaftaler?

-03 00 02 4 7 10 12

Fleksibilitet
• Omstillingsparathed
• Samarbejde

• Kan lærlingen udføre forskellige arbejdsopgaver ved 
varierende arbejdsforhold?

• Kan lærlingen samarbejde med andre for at opnå et 
fælles mål?

-03 00 02 4 7 10 12

Engagement
• Initiativ
• Selvstændighed
• Kommunikation

• Viser lærlingen interesse for uddannelsen i 
virksomheden og under skoleophold?

• Er lærlingen i stand til at tage beslutninger og 
fremsætte idéer til nye arbejdsmetoder?

• Har lærlingen forståelse for virksomhedens behov, 
krav og ønsker, og handler hun/han derefter?

-03 00 02 4 7 10 12

Kompetencer
• Skoleuddannelse
• Vejledende slutmål

• Hvad var niveauet ved lærlingens seneste 
skolevejledning?

• Hvilket fagligt niveau udviser lærlingen i dagligdagen i 
forhold til at kunne opnå slutmålene for uddannelsen?

-03 00 02 4 7 10 12

Samlet pointsum

Lærling: ________________
(Initialer)

Leder/praktikansvarlig: ________________
(Initialer)

__________________________
(Underskrift)

__________________________
(Underskrift)



-03 Den ringe præstation. Karakteren gives for den helt uacceptable præstation.

00 Den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse 
af fagets mål.

02 Den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af 
opfyldelse af fagets mål.

4 Den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, 
med adskillige væsentlige mangler.

7 Den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

10 Den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med 
nogle mindre væsentlige mangler.

12 Den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, 
med ingen eller få uvæsentlige mangler.



HJÆLPESPØRGSMÅL



Vurderingsområde Uddybende spørgsmål, der kan hjælpe lærling og leder til at fastsætte niveau på vurderingsskema

Kvalitet
• Faglighed

• Orden

Hvordan opleves kvaliteten af lærlingens arbejde?
• Er lærlingen selv tilfreds med produktet/løsningen på opgaven?
• Er samarbejdspartneren tilfreds?
• Nåede lærlingen det forventede resultat, som afspejler niveauet på uddannelsestidspunktet?
• Mangler lærlingen noget for evt. at nå et endnu bedre resultat?

Hvordan er orden omkring lærlingens arbejdsplads?
• Følger lærlingen 5S principperne?
• Deltager lærlingen i fælles rengøring og oprydning?
• Bidrager lærlingen til et godt fysisk arbejdsmiljø?
• Overholder lærlingen givne sikkerhedsinstruktioner?

Effektivitet
• Indsats

• Punktlighed

Yder lærlingen en stabil arbejdsindsats, der bidrager til, at afdelingen når sine mål?
• Overholder lærlingen aftaler?
• Udnytter lærlingen tid og materialer optimalt?
• Søger lærlingen hjælp, hvis hun/han går i stå?
• Opsøger lærlingen nye opgaver, når hun/han er færdig med en?
• Er lærlingen selv tilfreds med sin indsats?
• Er kunden, leder og kollegaer tilfredse?
• Er der punkter, der kan forbedres?

Hvordan er lærlingen til at overholde tids- og leveringsaftaler?
• Møder lærlingen til tiden?
• Leverer lærlingen opgaver til tiden og som aftalt?

Fleksibilitet
• Omstillingsparathed Kan og vil lærlingen udføre forskellige arbejdsopgaver under varierende arbejdsforhold?

• Er lærlingen parat til at ”smide, hvad hun/han har i hænderne” for at starte på en ny opgave?
• Er lærlingen parat til at arbejde længere eller på andre tidspunkter for at løse en opgave?
• Har lærlingen mod på at starte på en hasteopgave, selv om hun/han ikke helt ved, hvor den ender, og om 

hun/han har samtlige kompetencer til at løse den?



Vurderingsområde Uddybende spørgsmål, der kan hjælpe lærling og leder til at fastsætte niveau på vurderingsskema

Fleksibilitet
• Samarbejde Kan lærlingen samarbejde med andre for at nå et fælles mål?

• Tager lærlingen ansvar for, at opgaven bliver løst på en positiv og omkostningsbevidst måde?
• Opsøger lærlingen selvstændigt den nødvendige viden for at løse opgaven?
• Inddrager lærlingen andre i opgaveløsningen, hvis der er behov for det?
• Finder lærlingen det nemt at samarbejde med andre?
• Følger lærlingen de givne instruktioner?

Engagement
• Initiativ

• Selvstændighed

• Kommunikation

Tager lærlingen initiativer i forhold til sin uddannelse?
• Viser lærlingen en aktiv interesse for sin uddannelse på virksomheden og på sine skoleophold?
• Deltager lærlingen i aktiviteter, der ikke er obligatoriske (på virksomheden og/eller på skolen)?
• Fremsætter lærlingen idéer og forslag til nye metoder?

Er lærlingen selvstændig i sin opgaveløsning?
• Kan lærlingen selv planlægge og løse sine arbejdsopgaver?
• Evner lærlingen at tage en nødvendig beslutning for at komme videre med en opgave?

Hvordan er lærlingens kommunikation med sine omgivelser?
• Kan lærlingen kommunikere effektivt med dem, hun/han skal arbejde sammen med?
• Brænder lærlingen inde med spørgsmål?
• Gør lærlingen indsigelse, hvis hun/han har en anden mening?

Kompetencer
• Skoleuddannelse

• Vejledende slutmål

Hvad var niveauet ved lærlingens seneste skolevejledning?
• Er lærlingen selv tilfreds med de opnåede resultater?
• Er lærlingen tilfreds i forhold til sin indsats?
• Hvad skal der til for at nå et endnu bedre resultat?

Hvilket niveau har lærlingen i forhold til slutmålet for sin uddannelse?
• Er lærlingen selv tilfreds?
• Er lærlingen tilfreds i forhold til sin indsats?
• Hvad skal der til for at nå et tilfredsstillende resultat?





H AR  I  S P Ø R G S M Å L ?
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