Uddannelsesordning for uddannelsen til
Tarmrenser
1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015
Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til BEK nr. 455 af 13/04/2015 om uddannelsen til Tarmrenser
2. Der er pr. 1. august sket følgende ændringer:
Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV).

3. Uddannelsens formål og opdeling
Der er ingen supplerende bemærkninger
4. Uddannelsens struktur
Eksempel på model for en uddannelses struktur
GF1

GF 2

Skole
20 uger

Skole
10 uger

Hovedforløb, trin 1
p Skole p Skole p Skole p Skole p
5 uger
5 uger
4 uger
3 uger

Hovedforløb, trin 2
Skole 3 p
uger

Skole 4 p
uger

5. Kompetencemål for hovedforløbet
Uddannelsen bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens
grundfag, uddannelsesspecifikke fag og valgfag, samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser
fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske
øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold.
6. Elevtyper og fagrækker
Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der
indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes
specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter.
Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen.
Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen
Bedømmelse og beviser mv.
Svendeprøve for Industritarmrenser og Tarmrenser
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Den enkelte elevs svendeprøve bedømmes af 2 skuemestre, en fra arbejdsgiverside og en fra arbejdstagerside, udpeget af det faglige udvalg.
Ved indkaldelsen af elever til den sidste skoleperiode sender skolen en liste over de pågældende elever
med angivelse af elevernes praktikvirksomheder til det faglige udvalg. Virksomheden anmelder eleven
til svendeprøve efter det faglige udvalgs retningslinjer.
Anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger: Elevens navn og privatadresse, elevens cpr.nr. eller
fødselsdato, dato for uddannelsens afslutning samt praktikvirksomhedens navn og adresse.
Prøven planlægges og tilrettelægges af det faglige udvalg.
Prøven omfatter forskellige praktiske og teoretiske discipliner. Opgaverne i de enkelte discipliner udarbejdes på grundlag af uddannelsens kompetencemål.
Karakteren for svendeprøven gives i forhold til, i hvilken grad eleven har opnået kompetencemålene
for uddannelsen. (Slutkompetencerne).

Eksaminationsgrundlaget er den stillede skriftlige teoriprøve, den stillede mundtlige teoriprøve og
den stillede praktiske opgave.
Bedømmelsesgrundlaget er elevens skriftlige, mundtlige og praktiske præstation.
Til prøven kan maksimalt anvendes 16 klokketimer over max 2 dage.
I de enkelte specialer er der følgende discipliner i svendeprøven, med tilhørende bedømmelseskriterier:
Industritarmrenser
Disciplin
Teori – skriftlig

Bedømmelseskriterier
Bedømmes på antal rigtige besvarelser samt tid

Teori – mundtlig

Bedømmes på antal rigtige besvarelser samt tid

ØK- og Italiens-maver

Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed

Smaltarme

Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed

Egenkontrol

Bedømmes på udførelse og forståelse

Værktøjs- og maskinlære

Bedømmes på udførelse og forståelse

Tarmrenser
Disciplin
Teori – skriftlig

Bedømmelseskriterier
Bedømmes på antal rigtig besvarelser

Teori – mundtlig

Bedømmes på antal rigtig besvarelser

Fedtender

Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed

Krustarme/bundender

Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed
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Produktionsregnskab

Bedømmes på udførelse og forståelse

Kvalitetskontrol og færdigbehandling

Bedømmes på udførelse og forståelse

Ved bedømmelsen anvendes 7-trins-skalaen. Karakteren 2 eller derover gives for arbejder, som har en
kvalitet, der kan sælges i branchens virksomheder.
Hver skuemester giver én karakter for hver disciplin.

Slagterfagets Fællesudvalg udarbejder svendeprøvevejledning, som udleveres til eleverne, læremestre
og skoler i rimelig tid inden svendeprøven.
SKEMA 1 – elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb
Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og
varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år.
Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag.
Fagnavn

Faget bidrager til
følgende kompetencemål

Grundfag
23030 Samfundsfag
1,2,3,4,5
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
9427 Efterbehand1
ling af svinemaver
9433 Efterbehand2
ling af smaltarme,
manuel
33687 Efterbehand3
ling af smaltarme,
maskinel
33688 Egenkontrol i 4
tarmbranchen
14993 Værktøjs- og
5
maskinlære
9438 Ergonomi
1,2,3,5
Tarmrenser
Specialet Tarmrenser
33691 Produktions8
regnskab

Præstationsstandard

Rutineret

Vejledende Trin 1
tid
IndustriAntal uger tarmrenser
1,5 uger
1,5
x
9,5 uger i alt
1,5
x

Rutineret

2,5

x

Rutineret

2,0

x

Rutineret

1,0

x

Rutineret

1,5

x

Rutineret

1,0

x

Rutineret

1,0

F

Trin 2
Tarmrenser

9 uger i alt

x
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Fagnavn

Faget bidrager til
følgende kompetencemål

33690 Virksomheds- 6
lære
33692 Grund- og
9
efterbehandling af
fedtender
33693 Grund- og
10
efterbehandling af
krustarme og bundender
Valgfri uddannelsesspecifikke fag
33694 Kalibersorte9,10
ring af svinetarme
33695 Kvalitetskon- 8, 9,10
trol

Antal ugers valgfag
Antal skoleuger i
alt

Præstationsstandard
Rutineret

Vejledende Trin 1
tid
IndustriAntal uger tarmrenser
0,5

Avanceret

3,5

x

Avanceret

4,0

x

Avanceret

1,0

1 uge
x

Avanceret

1,0

x

Trin 2
Tarmrenser
x

1 uger
x
x

2
14 uger i alt

10 uger i alt

Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på
højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den
vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau.
Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det
obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn
Der indsættes én
række pr. fag
14993
Værktøjs- og maskinlære

Præsentationsstandard Vejledende Navn på det
for tilvalgt højere nitid
fag, hvor
veau
niveauet
hæves
1,5
14993
Avanceret
Værktøjs- og
maskinlære

Obligatorisk præsentationsstandard

Rutineret

SKEMA 2 – Voksne med standardiseret hovedforløb
Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne.
Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddannelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag.
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Fagnavn
Der indsættes én
række pr. fag

Faget bidrager til
følgende kompetencemål

Grundfag
23030 Samfundsfag
1,2,3,4,5
Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag
9427 Efterbehand1
ling af svinemaver
9433 Efterbehand2
ling af smaltarme,
manuel
33687 Efterbehand3
ling af smaltarme,
maskinel
33688 Egenkontrol i 4
tarmbranchen
14993 Værktøjs- og
5
maskinlære
9438 Ergonomi
1,2,3,4,5
Tarmrenser
Specialet Tarmrenser
33691 Produktions6
regnskab
33692 Grund- og
9
efterbehandling af
fedtender
33693 Grund- og
10
efterbehandling af
krustarme og bundender
Valgfri uddannelsesspecifikke fag
33694 Kalibersorte9,10
ring af svinetarme
33695 Kvalitetskon- 8,9,10
trol
Antal ugers valgfag
Antal skoleuger i
alt

Præstationsstandard

Vejledende Industritid
tarmrenser

Tarmrenser

Antal uger

Rutineret

1,5

1,5 uger
x
9,5 uger i alt
x

Rutineret

2,5

x

Rutineret

2,0

x

Rutineret

1,0

x

Rutineret

1,5

x

Rutineret

1,0

x

Rutineret

1,0

x

Avanceret

3,5

x

Avanceret

4,0

x

F

1,5

Avanceret

1,0

1 uge
x

Avanceret

1,0

x

9 uger i alt

1 uger
x
x

0
12 uger i alt

9,5 uger i alt

Fag med valgfrit højere præstationsniveau
Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på
højere niveauer, har mulighed for dette jf. § 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den
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vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau.
Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det
obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau.
Fagnavn

Præsentationsstandard Vejledende Navn på det
for tilvalgt højere nitid
fag, hvor
veau
niveauet
hæves

14993
Værktøjs- og maskinlære

Avanceret

1,5

14993
Værktøjs- og
maskinlære

Obligatorisk præsentationsstandard

Rutineret

SKEMA 3a – Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb
Skema er udeladt, da uddannelsen ikke har talentspor
SKEMA 3b – Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb
Skema er udeladt, da uddannelsen ikke har talentspor
SKEMA 4 - Eux
Skema er udeladt, da uddannelsen ikke har Eux

Skema 5: Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene

Praktikmål

Aktiviteten bidrager til følgende
kompetencemål

Trin 1
Industritarmrenser
x

5484
Behandle og efterbehandle svinemaver samt overholde sikkerheds- og
hygiejnekrav

1

5484
Manuelt efterbehandle smaltarme
samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav

2

x

5484
Maskinelt efterbehandle smaltarme

3

x

Trin 2
Tarmrenser
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Praktikmål

Aktiviteten bidrager til følgende
kompetencemål

Trin 1
Industritarmrenser

Trin 2
Tarmrenser

samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav
5490
Foretage kontrol og udfyldelse af
egenkontrolskemaer før og underproduktion samt overholde sikkerheds- og hygiejne-krav

4

x

5484
Vedligeholde håndværktøj o15g
maskiner samt overholde sikkerheds- og hygiejnekrav

5

x

Industritarmrenser specialet
Tarmrenser
7

x

5486
Kan budgetlægge, kalkulationsberegne, foretage produktionsberegning, lagerstyring og udarbejde statistik ved hjælp af IT

8

x

5486
Kan grund- og efterbehandle fedtender samt overholde sik-kerheds- og
hygiejnekrav

9

x

5486
Kan grund- og efterbehandle krustarme og bundender samt overholde
sikkerheds- og hygi-ejnekrav

10

x

14633
Redegøre for tarmbranchens branchestruktur, historie og udvikling og
redegøre for tarmbranchens samfundsmæssige betydning herunder
eks-port

7
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