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Svendeprøveregulativ for  
Tarmrenseruddannelsen

Regler for udpegning af skuemestre ved afholdelse af 
svendeprøve inden for Tarmrenseruddannelsen

Skuemestre udpeges af Slagterfagets Fællesudvalg efter indstilling fra organisationerne. Skuemestrene 
skal være faglærte og have mindst 3 års faglig erfaring. Udpegningsperioden er på 5 år og kan forlænges. 
I tilfælde af uoverensstemmelser har Slagterfagets Fællesudvalg ret til at afkorte udpegningsperioden. 
Skuemestrene skal opfylde habilitetskravene i henhold til eksamensbekendtgørelsen. Skuemester skal 
mindst hvert andet år deltage i et skuemesterkursus, for at bibeholde retten til virket som skuemester.

Indstilling til svendeprøven og opgaver

Ved begyndelsen af sidste skoleperiode sender praktikvirksomheden en indstilling til Slagterfagets 
fællesudvalg om elevens deltagelse i svendeprøven. Indstillingen foretages på en blanket udarbejdet af 
Slagterfagets fælleudvalg. (Afsluttende praktikerklæring) Samtidig indbetaler praktikvirksomheden et gebyr 
til dækning af det faglige udvalgs udgifter i forbindelse med afholdelse af svendeprøven.

Svendeprøven består af 6 discipliner hvoraf 1 af disciplinerne er fundet ved lodtrækning. Indholdet i de 
praktiske prøver kan altid hentes fra hjemmesiden www.slagterfaget.dk

Hvis der er behov for oplæsning af spørgsmål og notering af svar kan dette foretages af lærer eller 
skuemester.

Angivelse af bedømmelseskriteriet

7 trins – skalaen anvendes. For at bestå svendeprøven skal disciplinerne bestås med 02.
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Regler om bedømmelsesmåde

Praktikopgaverne bedømmes ud fra kvalitet og hastighed ved overvågning og gennemsyn af skuemestrene. 
Ved karaktergivningen lægges desuden vægt på elevens adfærd i forhold til de hygiejniske og 
sikkerhedsmæssige krav samt elevens refleksive tilgang til de opgaver der ligger i svendeprøven.

Karakterer og præmiering ved svendeprøven

Disciplin Bedømmelseskriterier  

Teori – mundtlig Bedømmes på refleksion og besvarelse 

Maver Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed

Fraslå smaltarme Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed

Maskine og blodudtrækning Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed

Fedtender Bedømmes på tid, kvalitet og faglig dygtighed

Faglig forståelse Bedømmes på udførelse og forståelse

Point Præmiering

72 Guld

66 - 71 Sølv

60 - 65 Bronze

42 - 59 Ros

12 - 41 Bestået

0 - 11 (en eller flere med 0)  Ikke bestået       
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Procedurebeskrivelse 
Tarmrenseruddannelsen
Afvikling af svendeprøve for Tarmrenseruddannelsen

 Umiddelbart efter afslutning af sidste skoleperiode af hovedforløbet indkaldes eleven til 
svendeprøve.

 Svendeprøven afvikles på hverdage.

 Afviklingen af svendeprøven finder normalt tidligst sted 3 måneder før uddannelsesaftalens ophør.

 Ved afvikling af svendeprøve for tarmrenser er følgende procedure gældende:

Generelt:

 Svendeprøven afvikles over 2 dage (16 timer).

 Skuemestrene informeres om udpegning til svendeprøven af Slagterfagets Fællesudvalg (SFU) 
senest 14 dage før svendeprøven.

 Skuemestrene skal møde i forhold til den aftalte tid med skolen. (Mellem 07.00-08.00)

Svendeprøvedagen:

Program:

 Praktiske oplysninger

 Gennemgang af skuemestermapper, lodtrækning af pakker, og afklaring af evt.  
tvivlsspørgsmål.

Elever gives en grundig præsentation og information om forløbet af svendeprøven.

Herefter begynder svendeprøven for eleverne:

 Når alle discipliner er bedømt skrives karakterer på de udleverede karakterlister som underskrives 
af skuemestrene

 Efter udskrivning og underskrift afleveres karakterlisterne til skolens ansvarlige repræsentant,  
der sørger for at maile karakterlisterne til Slagterfagets Fællesudvalg

 De nye svende modtager karakterliste ved den afsluttende sammenkomst
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Svendeprøvesammensætning – Tarmrenser

Svendeprøven består af 6 discipliner.

 Disciplin 1: Teori-Mundlig.

 Disciplin 2:   Maver

 Disciplin 3:  Fraslå smaltarme.   

 Disciplin 4:  Maskine og blodudtrækning. Opgaven består af to opgaver.  
  Karakter sammenlægges og gennemsnitskarakter findes som endelig karakter. 

 Disciplin 5:   Fedtender. Opgave 1.  Afrivning /udskylle fedtender.  
  Opgave 2. Pudsning af fedtender. Karakter sammenlægges og  
  gennemsnitskarakter findes som endelig karakter.

 Disciplin 6:  Faglig forståelse.

Refleksion og præsentation:

 Eleven skal kunne reflektere over arbejdsmiljø, ergonomi og betydningen heraf i sit arbejde. 
 Eleven skal kunne reflektere over leanbegrebet og betydningen heraf i arbejdsprocesser
 Eleven skal kunne reflektere over viden fra samfundsfaget og betydningen heraf for 

branchen. 
 Eleven skal kunne reflektere over sin tilgang til den givne opgave.

Disciplin 1 – Teori – Mundtlig bedømmelse
12 12 point gives for den fremragende præsentation. Eleven kan selvstændigt reflektere og argumentere 

mellem begreberne indenfor arbejdsmiljø, ergonomi, LEAN og samfundsfag sat i relation til jobbet som 
Tarmrenser.

Der er forståelse for metoderne. 

Eleven er meget selvstændig i sin kommunikation. 

10 10 point gives for den fortrinlige præsentation. Eleven kan med hjælp reflektere og argumentere 
mellem begreberne   indenfor arbejdsmiljø, ergonomi, LEAN og samfundsfag sat i relation til jobbet 
som Tarmrenser. Der er forståelse for metoderne. 

 Eleven er selvstændig i sin kommunikation. 

7  7 point gives for den jævne præsentation. Eleven kan med hjælp reflektere og argumentere mellem 
mindst tre begreber indenfor arbejdsmiljø, ergonomi, LEAN og samfundsfag sat i relation til jobbet som 
Tarmrenser. Der er forståelse for metoderne. 

 Der er i højere grad af vejledning fra skuemester.
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4 4 point gives for den jævne præsentation. Der er adskillige væsentlige fejl. Eleven kan med meget 
hjælp reflektere og argumentere mellem mindst to begreber indenfor arbejdsmiljø, ergonomi, LEAN og 
samfundsfag sat i relation til jobbet som Tarmrenser. Der er lav forståelse for metoderne. 

 Der er i høj grad af vejledning fra skuemester. 

02  2 point gives for den tilstrækkelige præsentation der har minimalt grad af opfyldelse af opgaven. 
Eleven kan med meget hjælp fortælle om mindst 1 af de fire områder indenfor arbejdsmiljø, ergonomi, 
LEAN og samfundsfag sat i relation til jobbet som Tarmrenser. Der er lav forståelse for metoderne. 

 Der er i høj grad vejledning fra skuemester. 

00  0 point gives ved den utilstrækkelige præsentation der ikke demonstrerer en acceptabel grad af 
opfyldelse for opgave.

Disciplin 2 – Maver afpudsning
Varighed 15 min. Arbejdsbeskrivelsen skal følges. 
Der bedømmes på faglighed, kvalitet og tid.

Samlet på bedømmelserne faglighed vurderes der fagligt for på:

 At eleven kan indgå i det flow der er på linjen

 At eleven udviser knivforståelse ved den praktiske opgave

 At eleven kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen.

 At eleven er opmærksom på oprydning og renholdelse under udførelse af opgaven

 Eleven skal udvise forståelse for at sætte maver korrekt på spyd.  
Eleven vurderes på baggrund af 5 min. tidsforbrug.

 
Faglig bedømmelse:

Karakter 12 Max. 1 fejl

Karakter 10 Max. 2 fejl

Karakter 7 Max. 4 fejl

Karakter 4 Max. 6 fejl

Karakter 02 Max. 8 fejl

Karakter 00 Max. 8 + fejl
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Samlet bedømmelse for kvalitet vurderes ud fra antal fejl på 20 stk. maver

 Kvalitet vurderes generelt ud fra pudsning og korrekt påsættelse af maver på spyd

Karakter 12 0 fejl

Karakter 10 1 fejl

Karakter 7 2 fejl

Karakter 4 3 fejl

Karakter 02 5 fejl

Karakter 00 Max. 5 + fejl

På bedømmelsen for tidsforbrug vurderes hvor mange korrekt udførte maver eleven har udført på 15 min.

Karakter 12 Min. 60 maver

Karakter 10 Min. 55 maver

Karakter 7 Min. 50 maver

Karakter 4 Min. 45 maver

Karakter 02 Min. 40 maver

Karakter 00 Min. 39 maver

Disciplin 3 – Smaltarme

Opgave 1 – Smaltarme Fraslåning

Varighed 20 min. Arbejdsbeskrivelsen skal følges. 
Der bedømmes på fraslåning, kvalitet og tid. 

Samlet på bedømmelsen fraslåning vurderes der på:

 At eleven kan indgå i det flow der er på linjen

 At eleven udviser knivforståelse ved den praktiske op gave

 At eleven kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen

 Eleven vurderes på baggrund af antal fejl de er forekommet undervejs i processen

 At eleven er opmærksom på orden, hygiejne og renholdelse under udførelse af opgaven
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Faglig bedømmelse:

Karakter 12 1 fejl

Karakter 10 2 fejl

Karakter 7 4 fejl

Karakter 4 6 fejl

Karakter 02 8 fejl

Karakter 00 9 + fejl

Samlet bedømmelse i forhold til kvalitet vurderes ud fra 25 stk. smaltarme.

 Der bedømmes ud fra hvor mange huller/trevler/affald og direkte fejl der forekommer i produkterne

 
Kvalitet smaltarme:

Karakter 12 Max. 12 huller/trevler – 0 fejl (uens) 

Karakter 10 Max. 13-15 huller/trevler – 1 fejl (uens)

Karakter 7 Max. 15-18 huller/trevler – 2 fejl (uens)

Karakter 4 Max. 19-23 huller /trevler – 3 fejl (uens)

Karakter 02 Max. 23-25 huller/trevler – 4 (uens)

Karakter 00 Max. 26 + fejl trevler – 5 eller flere (uens)

På bedømmelsen tid vurderes ud fra hvor stort et antal smaltarme eleven har færdiggjort indenfor 20 min.

Karakter 12 50 stk.  eller flere

Karakter 10 45-49 stk.

Karakter 7 35-44 stk.

Karakter 4 30-34 stk.

Karakter 02 25-29 stk.

Karakter 00 24 eller færre stk.
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Disciplin 4 – Maskine og blodudtrækning

Opgave 1 – Forarbejdning af 3 x 25 smaltarme  
på smaltarmsmaskine

Arbejdsbeskrivelse skal følges.  
Der bedømmes på faglighed og kvalitet men ikke på tid.

Samlet på bedømmelserne faglighed vurderes der om :

 Eleven kan indgå i det flow, der er på linjen

 Eleven har opnået forståelse for maskinen og ved hjælp af observation ved hvordan  
man opnår optimal drift af maskinen

 Eleven kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen

 Eleven kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen

 Eleven er opmærksom på orden, hygiejne og renholdelse under udførelse af opgaven

 
Faglig bedømmelse:

Karakter 12 1 fejl

Karakter 10 2 fejl

Karakter 7 4 fejl

Karakter 4 6 fejl

Karakter 02 8 fejl

Karakter 00 9 + fejl

Opgave 2 – Aftræk fra maskine og blodudtrækning  
3 knuder af 25 tarme

Arbejdsbeskrivelsen skal følges. 
Der bedømmes på faglighed og kvalitet men ikke på tid.

Samlet på bedømmelserne faglighed vurderes der på:

 Eleven har opnået forståelse for maskinen og ved hjælp af observation ved hvordan man opnår 
optimal drift af maskinen 

 Eleven kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen

 Eleven er opmærksom på orden, hygiejne og renholdelse under udførelse af opgaven
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Karakter 12 1 fejl

Karakter 10 2 fejl

Karakter 7 4 fejl

Karakter 4 6 fejl

Karakter 02 8 fejl

Karakter 00 9 + fejl

Disciplin 5 – Fedtender

Opgave 1 – Afrivning /udskylning af fedtender 

Varighed 15 min. 

Der bedømmes på faglighed, kvalitet og tid.  
De tre karakter sammenlægges og gennemsnittet udgør den afsluttende karakter.

Samlet på bedømmelserne faglighed vurderes der på:

 Eleven kan indgå i det flow der er på linjen

 Eleven Kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen.

 Eleven er opmærksom på orden, hygiejne og renholdelse under udførelse af opgaven

 Eleven skal udvise forståelse for afrivning og udskylning af fedtender. 

 Eleven vurderes på baggrund af 15 min. tidsforbrug

Karakter 12 1 fejl

Karakter 10 2 fejl

Karakter 7 4 fejl

Karakter 4 6 fejl

Karakter 02 8 fejl

Karakter 00 9 + fejl

Samlet på bedømmelserne kvalitet vurderes der på:  Samlet bedømmelse for kvalitet vurderes ud fra 
en stikprøvekontrol af 15 stk. fedtender udtaget af den samlede forarbejdede mængde. Hvis eleven har 
forarbejdet færre end 15 stk. så vurderes kvalitet ud fra det antal forarbejdede fedtender. 

 Produktet vurderes ud fra længde 130 cm og om produktet er udskyllet korrekt
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Karakter 12 0 fejl

Karakter 10 1 fejl

Karakter 7 2 fejl

Karakter 4 3 fejl

Karakter 02 5 fejl

Karakter 00 6 + fejl

På bedømmelsen på tid, vurderes hvor mange korrekt udførte fedtender eleven når indenfor 15 min.

Karakter 12 30 stk.

Karakter 10 27 stk.

Karakter 7 22 stk.

Karakter 4 17 stk.

Karakter 02 12 stk.

Karakter 00 11 stk. eller færre

Opgave 2 – Pudsning af fedtender 

Varighed 15 min. 

Der bedømmes på faglighed, kvalitet og tid.  
De tre karakter sammenlægges og gennemsnittet udgør afsluttende karakter.

Samlet bedømmelse for faglighed vurderes ud fra:

 Eleven kan indgå i det flow, der er på linjen

 Eleven kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen

 Eleven udviser knivforståelse ved den praktiske opgave

 Eleven er opmærksom på orden, hygiejne og renholdelse under udførelse af opgaven

 



14

Faglig bedømmelse:

Karakter 12 1 fejl

Karakter 10 2 fejl

Karakter 7 4 fejl

Karakter 4 6 fejl

Karakter 02 8 fejl

Karakter 00 9 + fejl

Samlet på bedømmelserne kvalitet vurderes der på:  Samlet bedømmelse for kvalitet vurderes ud fra 
en stikprøvekontrol af 15 stk. fedtender udtaget af den samlede forarbejdede mængde. Hvis eleven har 
forarbejdet færre end 15 stk. så vurderes kvalitet ud fra det antal forarbejdede fedtender.

Karakter 12 0 fejl

Karakter 10 1 fejl

Karakter 7 2 fejl

Karakter 4 3 fejl

Karakter 02 5 fejl

Karakter 00 6 + fejl

For bedømmelsen på tid, vurderes hvor mange korrekt forarbejdede fedtender eleven har nået inden for 15 
min.

Karakter 12 30 stk.

Karakter 10 27 stk.

Karakter 7 22 stk.

Karakter 4 17 stk.

Karakter 02 12 stk.

Karakter 00 11 stk. eller færre
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Disciplin 6 – Faglig forståelse
Lodtrækningsopgaver 
Der trækkes 2 opgaver. Én opgave fra pakke 1 og én opgave fra pakke 2.

De to lodtrækninger giver en samlet karakter.

Pakke 1

 Opgave 1 Kvalitetskontrol af 20 maver og et net nakender 20 min.

 Opgave 2 Kvalitetskontrol af 12 smaltarme 20 min.

 Opgave 3 Kvalitetskontrol af 2 net fedtender 20 min.

Pakke 2

 Opgave 1 Snitte/vende 50 fedtender samt sortere prima-sekunda. 15 min.

 Opgave 2 Salte 5 net nakender og fedtender. Kontrol inden saltning. 15 min.

 Opgave 3 HCCP. 15 min.

Der vurderes ud fra:

 At eleven udviser forståelse for fødevaresikkerhed

 At eleven kan følge og forstå arbejdsbeskrivelsen og kvalitetskrav

 At eleven er opmærksom på orden, hygiejne og renholdelse under udførelse af opgaven

 
Faglig bedømmelse:

Karakter 12 1 fejl

Karakter 10 2 fejl

Karakter 7 4 fejl

Karakter 4 6 fejl

Karakter 02 8 fejl

Karakter 00 9 + fejl
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