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Udarbejdelse af de lokale undervisningsplaner 

 

Skolerne skal udarbejde lokale undervisningsplaner, jf. § 45 og § 46 kapitel 6 i hovedbekendtgørelsen. 

Planerne, der skal udarbejdes for henholdsvis grund- og hovedforløb, skal fastsættes i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. 

Planerne er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted. Det er centralt, at hver enkelt skole 

beskriver sin praksis ud fra de lokale forhold, der har betydning for undervisningens gennemførelse. Skabelonen er udarbejdet således, at den omfatter 

alle de stillede krav i hovedbekendtgørelsens § 41, og den kan betragtes som et eksempel på en struktur, der kan anvendes direkte eller i tilpasset 

form. Det er den enkelte skole, der beslutter, hvorledes de lokale undervisningsplaner konkret beskrives, så længe reglerne herom er overholdt. 

 

Der findes tre niveauer i den udarbejdede skabelon: 

 

Et skoleniveau, hvor der beskrives forhold, der er ens for alle skolens uddannelser. 

Et indgangs- eller uddannelsesniveau, der er specifikt for de enkelte indgange eller uddannelser. 

Et niveau med beskrivelser af den konkrete undervisning udformet efter den skabelon, der foreligger i Elevplan. 

 

Strukturen i skabelonen er tilpasset det værktøj og den struktur, der er under udvikling i Elevplan til beskrivelse af lokale undervisningsplaner. 
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Under hvert punkt i skabelonen er det angivet, hvilket bekendtgørelsesmæssigt krav punktet dækker, ligesom der er knyttet yderligere vejledende be-

mærkninger dertil.  

  



 5 

Den lokale uddannelsesplan (sektion 1) 

Generelt for HANSENBERGS erhvervsuddannelser 

HANSENBERG er et moderne center for erhverv og uddannelse. Et kreativt fællesskab med masser af muligheder for den enkelte elev. På 

HANSENBERG handler uddannelse og karriere om personality. Om at turde følge sit hjerte. Om at dyrke det, man brænder for. Om at blive sig selv. 

 

Mission: 

At give lærelyst og erhvervskompetence 

Lærelyst og erhvervskompetence er udgangspunktet for de læringsforløb, vi udvikler for vores elever. De grundlæggende tanker og ideer er i detaljer 

beskrevet i den lokale undervisningsplan, som er udarbejdet i henhold til "Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, BEK nr. 1010 af  22.september 

2014”. 

 

Vision:   

Vi frigør vores indre energi og kreativitet i et værdiskabende fællesskab med vores brugere  

Det som billedligt forbinder missionen og visionen, og som skal være drivkraften i vores arbejde, er et fælles værdigrundlag.  

 

Værdierne skal gennemsyre alt, hvad vi arbejder med og føre os hen imod vores vision. 

 

Værdiskabelse 

Generøsitet 

Lærelyst 

Passion 

 

Vi lægger vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld og udbytterig – kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. Det har vi fastholdt i 

nogle overordnede mål for det pædagogiske arbejde på HANSENBERG. 

 

Praktiske oplysninger  

Skolens navn: HANSENBERG 

Institutionsnummer: 621401 

 

 

HANSENBERG danner rammen om fem brancheskoler: Organia, Vitia, Teknia og Designia, der udbyder en lang række erhvervsuddannelser, samt 

HANSENBERG GYMNASIUM, hvor eleverne kan tage htx-uddannelsen inden for seks studieretninger. Hertil kommer omfattende kursusvirksom-
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hed og efteruddannelse (AMU- og virksomhedstilpassede kurser). Skolen har dagligt over 1700 elever. HANSENBERG har 3 adresser. På Skovvan-

gen 28 finder du brancheskolerne Vitia og HANSENBERG GYMNASIUM. På C.F. Tietgensvej 5, 9 og 11 har Designia, Teknia og X-House har til 

huse. Lidt uden for Kolding - nærmere bestemt i Vranderup - ligger brancheskolen Organia, der udbyder skolens uddannelser inden for Dyr og Jord-

brug. På alle tre adresser har vi erstattet de traditionelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditorier og fleksible mødelokaler.  

Pære-, Æble-, Kirsebær- og Blommegården er navnene på de fire bygninger, der tilsammen udgør erhvervskostskolen med 120 enkeltværelser og 40 

dobbeltværelser.  

Erhvervskostskolen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skovvangen, hvor eleverne frem til klokken 22.00 frit kan benytte sig af 

skolens forskellige faciliteter. 

 

Formålet med den lokale undervisningsplan er at give skolens elever, forældre og mestre viden og indsigt i uddannelsens opbygning samt undervis-

ningens organisering og gennemførelse på vores skole. 

 

Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i: 

 Erhvervsuddannelsesloven (LOV nr. 634 af 16/06/2014), 

 Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser 

 Bekendtgørelse nr. 1015 af 23. september 2014 om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet i erhvervsuddannelser og om eux-forløb 

i visse erhvervsuddannelser 

 Bekendtgørelse nr. 1009 af 22. september 2014 om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne 

 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) BEK nr. 1519 af 

16/12/2013  

 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser BKG nr. 539 af 19/06/1996. 

 

 

Den lokale undervisningsplan revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med de lokale uddannelsesudvalg 

og indarbejdes i Elevplan. Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august 2015. For at den en-

kelte elev til enhver tid får den senest opdaterede uddannelse, er hovedreglen ved ændringer, at den nye uddannelsesplan er gældende. Hvis ændrin-

gen medfører, at eleven får ringere mulighed for at opnå den ønskede uddannelse, er den oprindelige plan gældende for eleven, indtil eleven er fær-

diguddannet. 

Den lokale undervisningsplans to første sektioner er tilgængelig på skolens hjemmeside. Sektion 3 (uddannelsesspecifikke) er tilgængelig i Elevplan. 

 

 

Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 

På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være meningsfuld  og udbytterig – kort sagt give lærelyst og erhvervskompetence. Det 

har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det pædagogiske arbejde. 

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164802
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164813
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164801
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Pædagogiske mål:  

 Eleverne kender og arbejder bevidst med egne styrker og talenter og får løbende vejledning af kompetente lærere, der ”vil” den enkelte elev.  

 Eleverne udfordres i et stimulerende læringsmiljø, som er kendetegnet ved faglig professionalisme, nysgerrighed og engagement.  

 Eleverne bidrager til et godt læringsklima ved at tage ansvar for hinanden og for en god social omgangstone.  

 Eleverne gennemfører undervisningsaktiviteter tilpasset individuelle læringsformer, fokus, behov og niveau.  

 Eleverne oplever skole og praktik som en helhed, hvor den ene er den andens forudsætning og berettigelse.  

 Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og skaber derved lærelyst og trivsel.  

 

Målene tager deres afsæt i HANSENBERGs ”Kodeks for god pædagogik”. Samme kodeks sætter retning og indhold på centrale elementer i det pæ-

dagogiske arbejde på skolen. ”Kodeks for god pædagogik” findes på skolens hjemmeside. For at de pædagogiske mål kan nyde fremme, står dialog 

og samtale om skoleforløb og læringsmål centralt i HANSENBERGs pædagogiske tænkning. Derudover har skolen udmøntet en række pædagogiske 

styringsværktøjer, som skal være omdrejningspunkt for ovennævnte samtaler. 

 

Styringsværktøjerne består af følgende : 

 Elevplan 

 Lokal undervisningsplan placeret i Elevplan 

 Visuelle oversigter for skoleperiodernes opbygning 

 Lektionsplaner 

 Fælles undervisningsmaterialer for lærerteam 

Indholdet af ovennævnte samtaler om skoleforløb og læringsmål fastholdes i elevens personlige uddannelsesplan i Elevplan. Dette for at sikre konti-

nuitet og udvikling omkring elevens læring. 

En elev starter enten på Grundforløb 1 (GF1) eller Grundforløb 2 (GF2). På grundforløbene handler det primært om, at eleven får lejlighed til at af-

prøve egne evner og drømme i forhold til de faglige discipliner og uddannelsernes almene krav, således at eleven har et faktuelt grundlag at vælge 

hovedforløb ud fra.  

Læringselementerne på både GF1 og GF2 er tilrettelagt praksisorienteret og helhedsorienteret med stor grad af elevinvolvering i de enkelte aktivite-

ter. Læringselementer er alle bygget op omkring projekter med en vifte af faglige udfordringer på forskellige niveauer, for derigennem at sikre varia-

tionsmulighederne for eleverne i deres opgaveløsning og samtidig bevare helheden.  

 

Skolen anvender programmet Elevplan gennem hele elevens tid på skolen. Det er i Elevplan, at de første samtaler henholdsvis kompetenceafklarende 

og indslusning indskrives, og det er i Elevplan den afsluttende praktikerklæring fra virksomheden kan ses. Skolen lægger stor vægt på, at alle aktører 

omkring eleven anvender Elevplan, som det kommunikative redskab, der skaber helhed og retning for elevens læring og kompetenceudvikling. Elev-

plan rummer elevens egen Uddannelsesplan/-bog, hvor eleven lægger billeder, tegninger og egne refleksioner vedrørende opgaveløsning og målsæt-

ninger for fremtiden. 
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Overordnet bedømmelsesplan  

Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og 

standpunkt, jævnfør hovedbekendtgørelsen.  

 

Bedømmelsesplanen fungerer som kommunikationsredskab ved evaluering og bedømmelse.  Bedømmelser der efterfølgende danner baggrund for 

samtaler mellem skole og virksomhed og mellem skole og elev. 

 

Bedømmelsesplanen er med til: 

 

 at eleven får viden om eget niveau og egne potentialer gennem feedback samtaler og prøver 

 

 at danne grundlag for præcisering af særlige indsatsfelter, herunder mål for arbejdet på  træningsbanen 

 

 at danne grundlag for kommunikation mellem elev, praktiksted og skole 

 

Bedømmelsesplanen er desuden kommunikations- og dokumentationsredskab ved eventuelt skoleskift og dokumentationsredskab ved eventuelle 

tvistigheder i relation til karaktergivning. 

 

Skolebedømmelsesplanen består af tre (3) dele, som er beskrevet på indgangsniveau eller uddannelsesniveau: 

 

 Den løbende evaluering  

 Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer)  

 Eksamen 

 

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevens kompetencer  

Ved begyndelsen af uddannelsesforløbet påbegynder skolen en personlig Uddannelsesplan/-bog for eleven. 

Til brug for udarbejdelsen af den individuelle Uddannelsesplan/-plan gennemføres en kompetencevurdering af eleven. Kompetencevurderingen fore-

tages almindeligvis inden 2 uger fra påbegyndelse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den ønskede 

uddannelse. 

I kompetencevurderingen indgår elevens: 
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Formelle og reelle kompetencer 

 De formelle kompetencer er de kompetencer, eleven har papir på fra tidligere undervisning og uddannelse. 

 De reelle kompetencer er kompetencer, eleven har opnået på anden vis, fx gennem arbejdserfaring, hobby, interesser mv. 

Vurderingen af formelle og reelle kompetencer anvendes fortrinsvis til fastsættelse af eventuel merit og afkortning af uddannelsesforløbet. 

Forudsætninger for gennemførelse 

Herunder vurderes, om eleven har de fornødne forudsætninger for gennemførelse af den ønskede uddannelse. Eventuelle særlige krav der er gældende for uddannel-

sen medtages i vurderingen. Gennem vurdering af forudsætninger for gennemførelse er målet at sikre, at valget af uddannelse er det rette for eleven. 

Vurdering af behov for særlige tiltag 

Herunder vurderes, om eleven har behov for særlig støtte eller supplerende undervisning. 

 

Se endvidere vejledningsflow og kompetenceafklaring for Grundforløb 1  

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/vejledningscenter/Sider/default.aspx 

 

 

Eksamensregler  

Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx 

 

 

 

  

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/vejledningscenter/Sider/default.aspx
https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx
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Den lokale undervisningsplan (sektion 2) 

Grundforløb 2 og Hovedforløb 

Nedenstående er en oversigt, der viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG 
 

Undervisningen inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport og dækker uddannelserne i brancheskolerne Designia og Teknia 
 

Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (Hovedforløb) 

Mediegrafiker 

Webintegrator 

Grafisk tekniker 

Data- og kommunikationsuddannelsen 

Automatik og procesuddannelsen 

Elektriker 

Tømrer 

VVS 

Smed 

Teknisk designer 

Beslagsmed 

Industrioperatør 

Personvognsmekaniker 

Cykel – og motorcykelmekaniker 

Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen 

Karosseriuddannelsen 

Lastvognsmekaniker 

Lager og terminaluddannelsen 

Lufthavnsuddannelsen 

Personbefordringsuddannelsen 

Vejgodstransportuddannelsen. 

Mediegrafiker 

Tømrer 

VVS 

Smed 

Teknisk designer 

Personvognsmekaniker 

  

Undervisningen på brancheskolen Vitia omfatter 2 hovedområder: 

1.      Omsorg, Sundhed og Pædagogik 

2.      Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser 
 

Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (Hovedforløb) 

Gastronom 

Tjener 

Ernæringsassistent 

Frisør 

Gastronom 

Tjener 

Frisør 

Fitness instruktør 
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Fitness instruktør 

Tandklinikassistent 

 

Tandklinikassistent 

Serviceassistent 

 

Undervisningen inden for hovedområdet Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser, dækker uddannelserne på Brancheskolen Organia 
 

Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (Hovedforløb) 

Dyrepasser 

Landbrugsuddannelsen 

Veterinærsygeplejerske 

Anlægsgartner og greenkeeper 

Produktions- og væksthusgartner 

Dyrepasser 

Landbrugsuddannelsen 

Veterinærsygeplejerske 

Anlægsgartner 

 

Det overordnede formål for undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres uddannelse gennem et stimulerende læringsmiljø. 

Lærerne fokuserer på den enkelte elevs styrker og behov ved hjælp af lærende feedback i en gensidig, forpligtende og fastholdende dialog. Alle ele-

ver bliver, så dygtige de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvor elever, lærere og praktiksted samarbejder om elevens læ-

ringsprogression. Eleverne bidrager til et godt læringsklima ved at tage ansvar for hinanden og for en god social omgangstone. Eleverne opbygger en 

stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og skaber derved lærelyst og trivsel.  

 

 

Praktiske oplysninger  

Den lokale undervisningsplan er udarbejdet af den pædagogiske chef, de pædagogiske ledere og faglærergruppen, som underviser på grundforløbet.  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. 

Den er præsenteret og kommenteret af det lokale uddannelsesudvalg for xx uddannelsen (dato indsættes). 

  

Undervisningsplanen er skolens dokumentation af undervisningen og skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Den lokale 

undervisningsplan beskriver de faktiske læringsaktiviteter og tilpasses løbende af faglærergruppen i Elevplan (https://www.elevplan.dk). Eleverne 

skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside. Den lokale undervisningsplan revideres, i samar-

bejde med det lokale uddannelsesudvalg, såfremt behovet opstår på baggrund af ændringer i relevant lovgivning, bekendtgørelser eller elevernes 

evalueringer. Den lokale undervisningsplan skal omfatte skolens eventuelle udbud af eux-forløb. 

  

Den lokale undervisningsplan beskriver uddannelsens formål og kravene til skoleundervisningen, som det fremgår af bekendtgørelse nr. 1010 af 22. 

september 2014. I øvrigt henvises til www.hansenberg.dk 
 

Didaktiske og metodiske overvejelser  

På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i ”Kodeks for god pædagogik”. 

http://www.hansenberg.dk/
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https://sites.google.com/site/livoglaering/laeringsmiljoe/kodeks-for-god-paedagogik 

 

Vi lægger vægt på, at undervisningen er meningsfuld og udbytterig – kort sagt giver lærelyst og erhvervskompetence. Undervisningen tager udgangs-

punkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven bliver fagligt udfordret i emner knyttet til den valgte fagretning eller uddan-

nelse. Gennem praktiske eksperimenter og undersøgelser lærer eleven at planlægge eget arbejde og samarbejde med andre.  
 

 
 

HANSENBERGs Bon mot ”Der er altid noget du er god til. Du skal bare finde ud af hvad? ”  

 

Kort sagt er målet, at eleverne gennem deres uddannelse oplever: 

 

Forberedelse/tilrettelæggelse af undervisning 

 

 Eleverne oplever lærerteams med dyb forståelse på tværs af faglige skel, hvor lærerne naturligt går ind over hinandens undervisning/område.  

https://sites.google.com/site/livoglaering/laeringsmiljoe/kodeks-for-god-paedagogik
http://ipaper.ipapercms.dk/hansenberg/hbmedarbejderekodeksforgodpdagogik/kodeksforgodpdagogikaugust2013/ 
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 Eleven har overblik over uddannelsens samlede undervisningsaktiviteter og kendskab til de opstillede mål.  

 

Undervisningens praksis / Ledelse og organisering 

 

 Eleverne oplever et stimulerende læringsmiljø, med stor faglig professionalisme, nysgerrighed og engagement, respekt for den enkelte og et 

godt psykisk arbejdsmiljø.  

 Eleverne oplever krav om at tage ansvar for hinanden og for at skabe et godt læringsklima og en god social omgangstone. 

Undervisningens praksis /Læringsrummet 

 

 Eleverne oplever altid at kunne lade sig inspirere/lære og få faglig viden.  

 Eleverne har i og udenfor undervisning adgang til kernestof og andre fagligt inspirerende materialer via fagsites og fronter.  

 HANSENBERGs rammer fordrer elever til ansvarlighed og ordentlighed samt fysisk aktivitet.  

Undervisningens praksis/Medier og it 

 

 Eleverne oplever høj grad af differentiering i forhold til såvel medietyper, undervisningstyper, organiseringsformer og faglig læring såvel på 

som uden for skolen.  

Trivsel og relationer 

 

 Eleverne oplever lærere, som ”vil” dem både i ord og handlinger, og som aktivt bidrager til at skabe lærelyst og trivsel.  

 Eleverne oplever værdien i at ”tage ansvar” for holdkammerater ved at fejre hinandens sejre og bidrage til løsning af spørgsmål og udfordrin-

ger.  

 Eleven kender og arbejder bevidst med egne styrker og talent.  

 

Feedback 

 

 Eleverne har kendskab til kriterierne, de bliver vurderet i forhold til og hvornår.  

 Eleverne opnår gennem feedback overblik over egen progression, som de gennemgår, frem mod at indfri uddannelsens mål.  

 

Generelt  

Undervisningen gennemføres helhedsorienteret, tværfagligt og projektorganiseret, således at eleverne arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden 

for det hovedområde, de har valgt. Traditionelle klasseværelser er suppleret med åbne læringsrum, auditorier og fleksible mødelokaler. 
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Organisering af undervisningen 

Undervisningen er primært praktisk og med et anvendelsesorienterende fokus. Det betyder, at ”værkstedsundervisning” er omdrejningspunktet for 

elevens tilegnelse af viden, færdigheder og kompetencer. Fagets metodelære udgør fundamentet for tilrettelæggelse af den praktiske undervisning i de 

forskellige projekter.  

Samtale og dialog omkring elevens uddannelse skaber forståelse og indsigt omkring de krav og forventninger, der lovgivningsmæssigt er indlejret i 

erhvervsuddannelserne. Undervisningen skal tilrettelægges helhedsorienteret på GF 1 og GF 2, så eleverne kan se meningen med de forløb, de arbej-

der med. Derfor skal de almene fag og de fagfaglige fag bidrage med hver deres fokus i elevernes projektarbejder. Eleverne skal opleve, at teori og 

praksis er hinandens forudsætning, når en faglig problemstilling skal løses. 
 

Lærerstyret undervisning 

Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvor læreren indgår aktivt. I erhvervsuddannelserne indgår læreren al-

mindeligvis aktivt i følgende tre former for undervisningsaktiviteter: Formidling af fagligt stof, demonstration af en færdighed, vejledning og løbende 

evaluering i forbindelse med elevernes selvstændige opgave- eller problemløsning. 

Disse aktiviteter kan udføres for større eller mindre elevgrupper og for enkelte elever. Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens delta-

gelse er obligatorisk, og læreren er til stede eller umiddelbart tilgængelig. Der vil centralt blive fastlagt nærmere rammer for, hvad lærerstyret under-

visning indeholder. 

 

Øget brug af undervisningsdifferentiering 

Aftalepartierne er enige om, at skolerne er forpligtet til at implementere og anvende metoder til undervisningsdifferentiering. En styrket undervis-

ningsdifferentiering kan fx dreje sig om, at lærerne udvikler forskellige metoder til at formidle og forklare fagligt stof for eleverne, der tager udgangs-

punkt i elevernes forskellige måder at lære på og deres faglige forudsætninger. For at kunne tilrettelægge en differentieret undervisning skal lærerne 

systematisk anvende deres viden om elevernes forudsætninger og interesser fx til at vurdere, hvilke elever, der bedst lærer gennem praktisk og/eller 

teoretisk opgaveløsning. 

Skolens mål for udvikling af metoder til undervisningsdifferentiering, samt implementeringen af dette arbejde, skal være et strategisk fokusområde 

og fremgå af den enkelte skoles didaktiske og pædagogiske grundlag, der indgår i de årlige handlingsplaner for øget gennemførelse. 

 

Elevindflydelse 

Lærerne sikrer elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte elevs opgave at udforme sin egen uddannelsesplan/-bog inden for de 

givne rammer og i tæt samarbejde med læreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som eleven har behov for. 

Eleven har i de enkelte undervisningsaktiviteter mulighed for at vælge forskellige opgavetyper alt efter sine kompetencer. Eksempelvis kan der væl-

ges mellem større projekter eller mere lærerstyrede opgaver. Det endelige valg tager udgangspunkt i elevens formåen og foretrukne læringsstrategi. 
 

Undervisningen på erhvervsuddannelserne gennemføres som fuldtidsundervisning inklusiv elevernes selvstændige opgaveløsning, hjemmearbejde, 

forberedelse, mv. Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæfti-

get - 37 timer om ugen. Reformen ændrer ikke på dette krav. 
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Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  

Kompetencer, som ønskes udviklet hos eleven, kan deles i tre hovedgrupper, de personlige kompetencer, de generelle faglige kompetencer og de 

specifikke faglige kompetencer. 

 

Udvikling af personlige kompetencer 

Eleven: 

 lærer at tage ansvar for sig selv og sine holdkammerater 

 lærer at samarbejde  

 lærer at være studerende 

 lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering og ved selvkritik  

 lærer at vurdere egne stærke og svage sider 

 lærer at tage initiativ 

 lærer at være innovative 

 lærer at være ambitiøse 

 lærer at være fleksibel 

 lærer selvstændighed  

 lærer at se nye muligheder 

 

Udvikling af generelle faglige kvalifikationer og kompetencer 

Eleven: 

 lærer at beslutte og planlægge eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre 

 lærer at organisere arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre 

 lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange 

 lærer gode arbejdsrutiner som også omfatter orden omkring arbejdet  

 lærer at udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre  

 lærer at kontrollere og fejlrette eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre 

 lærer at evaluere eget og andres arbejde  

 lærer at anvende informationsteknologi 

 lærer at være omstillingsparate 

 

Udvikling af specifikke faglige kompetencer 

Eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse.  

 

De personlige kompetencer og de specifikke faglige kvalifikationer og kompetencer benævnes samlet som tilegnelseskompetencer, eller de værktøjer 

der sætter eleven i stand til ”at lære at lære”. Det er lærerteamet, der definerer såvel undervisningsmålene som vægtningen af kvalifikationer og kom-

petencer i den enkelte undervisningsaktivitet. 



 16 

 

Informationsteknologi 

Informationsteknologi (It) anvendes alle steder i undervisningen, hvor den kan inddrages funktionelt og autentisk.  

 

Elevernes medbestemmelse 

Undervisningen vil gennem hele forløbet blive tilrettelagt i samarbejde med eleven, der gennem praktisk og teoretisk arbejde skal have mulighed for 

at opnå forståelse for betydningen af medansvar for egen læring. 

 

Personlig Uddannelsesplan  

Alle elever har en personlig Uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i Elevplan. Formålet med uddannelsesplanen er at sikre overensstemmelse 

mellem elevens ønsker, interesser og evner og det faktiske uddannelsesforløb. Elevens personlige Uddannelsesplan/ er et redskab for eleven, læreren 

og senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesforløb imødekommer og understøtter elevens almene, faglige og personlige forudsætninger 

og mål. Ved det første møde mellem elev og lærer udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan/-bog i fællesskab. Denne evalueres og revideres 

kontinuerligt gennem elevens skole- og praktikforløb, sådan at den til enhver tid dokumenterer elevens uddannelsesforløb.  

 

Personlig Uddannelsesbog  

Alle elever har en Uddannelsesbog. Uddannelsesbogen, der indeholder Uddannelsesplanen, skal sammen med skolevejledninger og opnået merit 

beskrive de kvalifikationer og kompetencer eleven opnår under skole og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grund- og 

hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes skal Uddannelsesbogen anvendes under eventuel skolepraktik samt under praktik i en virksomhed. 

Uddannelsesplanen og Uddannelsesbogen er omdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren og i elevens arbejde med personlige kvalifikatio-

ner.  
 

 

Undervisningen i grundforløbets andet del (GF 2) og hovedforløb 

Undervisningen i Grundforløb 1 (GF1) er for de unge, der kommer direkte fra folkeskolen og undervisningen i Grundforløb 2 (GF2) er for de elever, 

der har gennemført grundforløb 1 og for de elever, der har begyndende erhvervskompetencer eller supplerende grunduddannelse. 

Undervisning i Grundforløb 1 og Grundforløb 2 er kendetegnet ved, at teori og praksis kombineres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret under-

visning i projekter, hvor undervisningen er differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af relevante 

kompetencer. 

For at fremme læring og dannelse indgår Motion og Bevægelse som et naturlig del af hverdagen. 

Det centrale i tilrettelæggelse af undervisning er at stimulere elevens nysgerrighed og skabe rum til refleksion og fordybelse.   

 

Grundforløb 2 

Undervisningen i Grundforløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kombineret med en række obligatoriske grundfag, som er målrettet en 

konkret uddannelse. Undervisningen er organiseret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter, hvor eleverne lærer at an-

vende metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, faglig kontekst. Der etableres et fagfagligt fællesskab med fokus på elevens undersøgende, 
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eksperimenterende og reflekterende praksis. Det overordnede mål med Grundforløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og afklarede til at 

fortsætte på et hovedforløb og dermed gennemføre en erhvervsuddannelse.  

Undervisningen i Grundforløb2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kompetencekrav, herunder en række almenkompetencer, hvor en række 

krav skal opnås, for at eleven kan påbegynde undervisningen på et hovedforløb. Grundforløbets 2. del afsluttes med  Grundforløbsprøven samt grund-

fagseksamen. 

 

Alle grundforløb starter med en afdækning af elevens forventninger til og mål med det kommende grundforløb. Det er også i indslusningssamtalen, 

der sker en afstemning af forventningerne omkring fremmøde, arbejdsindsats, medindflydelse og sidst men ikke mindst forholdet mellem teori og 

praksis. For ganske mange elever vil der være en del alment stof, der skal arbejdes med under grundforløbet. Alment stof, som er nødvendigt for at 

kunne klare sig på hovedforløbet. Samtalens indhold fastholdes i elevens Uddannelsesplan/-bog. GF2 slutter med Grundforløbsprøven, som skal 

bestås for at komme ind på hovedforløbet. 

 

Skoleundervisningen på hovedforløbet 

For at begynde på skoleundervisningen i et hovedforløb skal eleverne have bestået Grundforløbsprøven, samt eksamen i et eller flere grundfag.  

Skoleundervisningen på hovedforløbet består af bundne og valgfri specialefag, grundfag, områdefag samt valgfag. Der er til praktikperioderne en 

række praktikmål, som ligeledes skal opnås. Fagenes mål, niveau og varighed fremgår af den efterfølgende sektion 3. 

Alle skoleophold starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste praktikperiode. Det danner rammen for en individuel 

samtale med den enkelte, hvor skoleperiodens mål holdes op mod elevens faglige standpunkt. Undervisningen på skolen er tilrettelagt med en række 

undervisningsaktiviteter, der giver mulighed for forskellige veje til at indfri de faglige mål.  

Den enkelte elev har minimum to feedbacksamtaler på en skoleperiode af 10 ugers varighed. Under samtalen tager eleven notater, som efterfølgende 

skrives ind i elevens Uddannelsesbog. Fokusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige bidrag til indholdet i skoleerklæringen, som lærerteamet har 

ansvaret for at udfylde. Alle skoleperioder af 10 ugers varighed indeholder en trepartssamtale, hvor eleven fremlægger egne opgaveløsninger i form 

af produkter og billeder. Trepartssamtalen sætter fokus på elevens udvikling, udviklingsbehov og - ønsker. Naturlige elementer i en trepartssamtale 

vil være en drøftelse af de muligheder som skolens talentsprogram og træningsbane rummer for faglig fordybelse og udvikling. 

 

Talentakademiet 

På HANSENBERG tror vi på dig og dit potentiale, og derfor har vi designet et program til at udvikle vores talentfulde elever og deres potentiale. Vi 

tror på, at alle har et talent. Måske ved du allerede, hvad det er, eller måske skal du først nu til at finde det, men når man først har fundet det, som 

giver dig glæde og gør dig til et helt menneske, er det som om, ens verden falder i hak, og du kan fortsætte ud af det spor, som kan udvikle dig bedst 

både fagligt og menneskeligt. 

 

Elever, som vil det ekstra, kan i løbet af deres uddannelse blive udfordret fagligt på Talentakademiet. Det er stedet for ambitiøse elever på tværs af 

uddannelser og interesser – det, der giver samhørigheden, er intens interesse i at udvikle egne evner. 

 

EUX 

Du kan få fag på gymnasieniveau og erhvervsuddannelse på én gang 

 

EUX giver dig mulighed for at kombinere din erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. 
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Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial 

eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbindelse 

med din erhvervsuddannelse. 

Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. 

 

Hvis du har evnerne, energien og modet, og er du klar til at gøre en ekstra indsats med lektier og hjemmeopgaver, så har HANSENBERG nu EUX-

linjen på uddannelsen til dyrepasser, personvognsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed og VVS. På 4 år og 1 måned kan du tage både fag 

på gymnasieniveau og uddannelsen dyrepasser, personvognsmekaniker, tømrer, datatekniker, elektriker, smed og VVS - det giver dig helt nye mulig-

heder. I skoleperioderne får du fagenes teoretiske del og fag på gymnasieniveau – i praktikken lærer du håndværket. 

 

Træningsbanen på HANSENBERG 

Hvordan skabes spillefelter til forskellige lærings- og undervisningsformer? 

 

Beskrivelse af træningsbanen 

Træningsbanen er et tilbud til såvel den stærke elev som til den elev, der har brug for mere træning igennem hele uddannelsen. Træningsbanen støtter 

bl.a. op om emner der er fokus på ved trepartssamtalerne og elevens egne ønsker. Derfor starter alle skoleophold med en praktisk og teoretisk kompe-

tenceafklaring af den enkelte elev. Efterfølgende afklares hvilke emner der arbejdes med på træningsbanen.  Emnerne skrives  ind i elevens uddannel-

sesplan i Elevplan af eleven.  For den stærke elev kan træningsbanen rumme mulighed for høj faglig udvikling, dyrkelse at særlige områder/discipli-

ner eller eksperimenter inden for et fag. For nogle kan det være at nå det excellente niveau. For andre elever er træningsbanen en mulighed at arbejde 

med det, som de ikke har nået eller kunnet i den almindelige undervisning. Træningsbanen giver eleverne mulighed for at få stoffet forklaret igen og 

med andre ord og at få ekstra træning i de enkelte discipliner.  

Der er altid en eller flere lærere, som er tilknyttet aktiviteterne på træningsbanen, hvor der primært fokuseres på at træne elevernes faglige færdighe-

der.  

Der er ikke selvstændige mål for træningsbanen. De undervisningsrelaterede aktiviteter, der finder sted på træningsbanen, skal understøtte opfyldel-

sen af bekendtgørelsen generelt og målene for de enkelte fag. Det vil sige, at det er den enkelte lærer med ansvar for faget, der i samarbejde med den 

enkelte elev matcher materialer og opgaver i forhold til de færdigheder/faglige mål, der skal opnås på træningsbanen samt dokumenterer læringstil-

væksten for den enkelte elev. 

 

Formålet med træningsbanen 

Træningsbanens formål er at supplere og støtte undervisningen i fagene og/eller tage afsæt i elevens interesser/behov inden for et relevant fag. Træ-

ningsbanen skal sikre, at eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, at de har tid til faglig fordybelse. Den skal bidrage til at hæve ele-

vernes faglige niveau. 

Det mere uformelle rum giver eleverne mulighed for og bedre tid til at stille flere ”dumme spørgsmål”. Træningsbanen kan dermed aflaste undervise-

ren både i forhold til at skulle gentage forklaringer og bruge ekstra undervisningstid på regulær træning. Eleverne får tid til at afprøve, træne og ud-

vikle de færdigheder og kompetencer, de får i den obligatoriske undervisning. Det vil sige, at træningsbanen og den obligatoriske undervisning skal 

ses som en enhed og ikke som to uafhængige spillefelter. 
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Bedømmelsesplan  

Bedømmelsesplan 

Alle uddannelser på HANSENBERG er omfattet af nedenstående principper for bedømmelser. 

 

Grundlag: 

De fastlagte mål i bekendtgørelserne for de respektive uddannelser danner udgangspunktet for enhver bedømmelse. 

 

Formål: 

Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kendskab til kriterier og bedømmelsesgrundlag. Dette med 

henblik på at give eleven de bedst mulige betingelser for at optimere egen læring. 

Afsluttende prøver/svendeprøver skal sikre en individuel bedømmelse af eksaminandens opnåede faglige og almene kompetencer i overensstemmelse 

med den pågældende uddannelses mål. 

 

Bedømmelseskriterier/grundlag 

Der foretages bedømmelser af erhvervsfaglige og almene (inklusiv personlige og sociale) kompetencer, som eleven skal erhverve sig via uddannel-

sen: 

- Erhvervsfaglige kompetencer: bedømmes som beskrevet i den enkelte læringselementer i Elevplan, hvor det fremgår, hvad der 

bedømmes, og hvordan bedømmelsen foregår. 

- Almene kompetencer: bedømmes via elevens selvevaluering og lærergruppens løbende bedømmelse af eleven i undervisningen. 

Kompetencerne bedømmes via en faglig vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng, samarbejder med 

kolleger samt udviser nødvendig ansvarlighed i relation til materiel og sikkerhed. 

Det er vigtigt at bemærke, at eleven i grundforløbet erhverver grundlæggende almene, faglige kompetencer og færdigheder og at bedømmelsen fore-

tages i forhold til dette niveau. 

 

Summative standpunktskarakter for erhvervsfaglige kompetencer gives efter 7-trins-skalaen. Der gives en standpunktskarakter efter hver læringsele-

ment. 

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med bestået eller ikke bestået. 

 

Klagemuligheder 
Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx 

 

Bedømmelser 

Generelt skelnes der mellem løbende og afsluttende bedømmelser. 

 

Løbende bedømmelser 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx
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Lærerteamet arbejder systematisk med feedback i forhold til både opgave/produkt, proces og elevernes selvregulering af egne     

læreprocesser. Bedømmelserne er et centralt element i alle afdelingers kvalitetssikring. 

 

Der gennemføres således formativ evaluering i forbindelse med: 

 Første elevsamtale  

 Anden elevsamtale  

 Afsluttende elevsamtale  

Elevtilfredshedsundersøgelser (ETU) foretages ved afslutning af hvert uddannelsesforløb. Lærerne drøfter resultater med elever og de nødvendige 

justeringer foretages for at optimere læring. Resultater sammenfattes og opdateres halvårligt på skolens hjemmeside og anvendes til benchlearning 

med andre erhvervsskoler. 

 

Afsluttende bedømmelser/svendeprøve 

Lærerteamet foretager afsluttende bedømmelser ud fra: 

 Eksaminationsgrundlag 

 Bedømmelsesgrundlag (se nærmere ovenfor) 

En uddannelse afsluttes med en summativ evaluering enten: 

 som en del af sidste skoleperiode 

 efter sidste skoleperiode som en svendeprøve afholdt af det faglige udvalg 

Prøver følger regler om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. 

 
Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx 

 

 

Kvalitetsopfølgning 

Opfølgning på resultater og proces i forhold til bedømmelser foretages to gange årligt via audit. Dette gennemføres på teamniveau og eventuelle 

uoverensstemmelser med opsatte mål giver anledning til vurdering af årsager, teamets indflydelse på resultat og afklaring af forbedringsindsatser. 

 

Teamets Aktivitetsplan fastholder og danner grundlag for opfølgning umiddelbart efter kritiske uoverensstemmelser og ved mindre uoverensstemmel-

ser ved førstkommende audit. 

 

Antal bedømmelser (løbende og afsluttende): 

Der skelnes mellem løbende og afsluttende bedømmelser. 

 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx
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Bedømmelseskriterier: 

 Eksamen (den summative evaluering) og karakterskalaen/7-trins skala/karaktergivning klagermuligheder  

Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx 

 

Løbende bedømmelse 

Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og opnåelse af personlige og faglige kompetencer. 

Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 

 Bedømmelse af elevens faglige kompetencer 

 Bedømmelse af elevens personlige kompetencer 

Bedømmelse af faglige kompetencer 

Standpunktskarakter gives efter 7-trins-skalaen. Der gives en standpunktskarakter efter hver læringselement. 

Den konkrete bedømmelse af de faglige kompetencer er beskrevet i det enkelte læringselement i Elevplan, hvor det fremgår, hvad der bedømmes, og 

hvordan bedømmelsen foregår. 

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse bedømmes med bestået eller ikke bestået. 

Det er vigtigt at bemærke, at eleven i grundforløbets erhverver grundlæggende almene, faglige kompetencer og færdigheder, og at bedømmelsen 

foretages i forhold til dette niveau. 

 

Bedømmelse af personlige kompetencer 

Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på lærerteamets bedømmelse. Denne bedømmelse sker gennem 

en løbende vurdering af eleven i undervisningen. Lærerteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling på teammøder. 

De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i professionsmæssig sammenhæng 

fx ved betjening og vejledning af kunder, samarbejde med kolleger samt ansvarlighed over for materiel og sikkerhed ved udøvelse af kørsel. 

 

Undervisningens indhold er beskrevet på ét af de tre (fire) niveauer, som både forholder sig til graden af kompleksitet i opgaven og til graden af selv-

stændighed ved løsningen af den. 
 

Præstationsstandarder jf. § 34 Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser 

 Begynderniveau 

 Rutineret niveau 

 Avanceret niveau (+ Ekspertniveau) 

 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164802
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Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse af skolepraktik  

Elever der har bestået grundforløbet: 

 har ansøgt om en skoleaftale 

 har deltaget i det lovpligtige informationsmøde (info 2) 

 kan indkaldes skriftligt til EMMA-samtale.  

 

EMMA-samtalen gennemføres inden for den første måned fra datoen for det afsluttede grundforløb. EMMA-vurderingen ligger til grund for optagel-

sen i Praktikcentret og skal derfor gennemføres inden startdatoen. Det er instruktøren, der gennemfører samtalen, dog i dialog med faglærerne på 

grundforløbet. 

 

EMMA-vurderingen 

EMMA-kriterierne er Praktikcentrets kvalitetsvurdering af, om en elev vurderes at have opnået de nødvendige faglige (grundforløbsbeviset), almene 

og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte på et hovedforløb. 

 

 Eleven skal ved EMMA-samtalen dokumentere skriftligt, hvor vedkommende har søgt praktikplads – gerne med dokumentation fra arbejds-

giveren, hvor eleven har søgt. 

 I den måned, der ligger fra grundforløbets afslutning til opstart i Praktikcentret, skal eleven være aktivt søgende og synlig på praktikplad-

sen.dk.  

 Det er elevens eget ansvar at kunne dokumentere ”aktivt søgende” (mail til skolens studiesekretær) og synlighed på praktikpladsen.dk.  

 Eleven skal ligeledes fra grundforløbets påbegyndelse have angivet tre uddannelsesønsker i Den Personlige Uddannelsesplan. 

  

Uddannelsesplan 

Vurderes eleven egnet og optages i Praktikcentret, skal instruktøren sammen med eleven: 

 indgå en skoleaftale  

 udarbejde en samlet uddannelsesplan  

 udarbejde en personlig profil på eleven  

 registrere dokumenter i Elevplan. 

Elevplan er elevens portfolio, derfor skal alle dokumenter uploades, efter aftale med eleven. 

 

Elever, der vurderes egnet og optages, skal begynde i Praktikcentret en måned efter grundforløbets afslutning, medmindre eleven forinden har indgået 

en uddannelsesaftale. Eleven informeres skriftligt om optagelsen i Praktikcentret. 

 

Når eleven starter i Praktikcentret, skal instruktøren løbende vurdere, om eleven opfylder EMMA-kriterierne. 
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Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse og skolepraktik med adgangsbegrænsning   

På uddannelsen til frisør, mediegrafiker og web-integrator er der adgangsbegrænsning i forhold til Grundforløb 2. For at kunne påbegynde Grundfor-

løb 2 kræves det, at eleven har en praktikaftale med en virksomhed eller at eleven bliver optaget som kvoteelev. Skolen får på baggrund af tidligere 

års antal indgåede uddannelsesaftaler tildelt et vist antal kvotepladser. Alle elever kan søge om optagelse som kvoteelev. Ved udvælgelse af kvoteele-

ver vil der blive lagt vægt på elevens studieegnethed, modenhed, samarbejdsevner, personlige fremtræden og sidst men ikke mindst hvor afklaret og 

motiveret eleven er ift. det pågældende fag. Lærerteamet udvælger derefter de elever, de finder mest egnet til faget. 

Tidsfrister og procedure for ansøgning om optagelse som kvoteelev fremgår af skolens hjemmeside under de berørte uddannelser . 

 

Skolepraktik (hovedforløb) 

Idet HANSENBERG er godkendt som praktikcenter er målet at sikre, de elever som ikke har en uddannelsesaftale efter gennemført grundforløb, men 

opfylder EMMA-kriterierne, kan gennemføre hele uddannelsen.  

Målet er endvidere at sikre, at eleven opnår de praktikmål, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse. Praktikcentret 

har det overordnede ansvar for tilrettelæggelsen af et samlet uddannelsesforløb for eleverne. Dette gøres dels ved brug af skolens værkstedsfaciliteter, 

dels ved anvendelse af forskellige aftaleformer og i begrænset omfang virksomhedsforlagt undervisning (VFU).  

Følgende uddannelser indgår i Praktikcentret: Personvognsmekaniker, Smede, VVS, Mediegrafiker, Træfagenes byggeuddannelser (Tømrer), Tek-

nisk Designer, Gastronom og Frisør. 

Praktikcentret varetager information og vejledningsopgaver i samarbejde med andre skoler på flg. uddannelser:  

 Elektriker, Data- og Kommunikations uddannelsen (SDE, EUC SYD, Rybners)  

 Væksthus- og Anlægsgartner (Kold College Jordbrugsuddannelser)                      

 Klinikassistentuddannelsen (SKT) 

I målet om at opnå en hensigtsmæssig lokal, regional og landsdækkende arbejdsdeling baseret på hensynene til kvalitet, efterspørgsel og behov sam-

arbejder HANSENBERG med andre skoler, hvor det er relevant.  

Samarbejdet skal medvirke til at sikre:  

 Fagligt bæredygtige og kvalitativt forsvarlige uddannelsesmiljøer  

 Et geografisk dækkende udbud under hensyn til efterspørgsel og behov  
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 Flest mulige praktikpladser i virksomheder 

Praktikpladskonsulenterne er en integreret del af alle skolens uddannelsesaktiviteter og har fokus på elever i grundforløbet såvel som elever i skole-

praktik, korte aftaler og elever, der uforskyldt mister deres uddannelsesaftale.  

Praktikcentret opretholder faglige og pædagogisk bæredygtige uddannelsesmiljøer ved at sikre så autentiske arbejdsforhold som muligt. Dette gøres 

gennem relevante opgaver, der registreres og styres via skolens interne ordrestyringssystem. Instruktørerne vurderer opgavens kvalitet og niveau i 

forhold til elevernes progression jf. praktikmålene. Opgavernes kvalitet sikres gennem samarbejdet med praktikcenterudvalget, virksomheder, frivil-

lige organisationer, kommuner og mindre kunder, hvor opgaven vurderes ikke at være konkurrenceforvridende.  

Praktikcentret tilbyder, at praktikmålene tilegnes under værkstedslignende forhold. Til opgaver, hvor der stilles særlige fysiske krav, vil skolen indgå 

samarbejdsaftaler med virksomhederne om at benytte deres lokaliteter og dermed ”flytte” skolepraktikken i en periode.  

Ved optagelse i Praktikcentret indgår eleven – hvis EMMA-kriterierne er opfyldt – en skoleaftale om den fortsatte uddannelse.  

Skoleaftalen indgås efter grundforløbets afslutning. I den forbindelse udarbejdes også en plan, der kan understøtte elevens praktikpladssøgning. 
 

Eksamensregler  

Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx 

 

 

Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis  

Det faglige udvalg har til opgave at medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen, jf. Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsud-

dannelser. 

For skoleundervisningens del foregår det i et samarbejde mellem fagets repræsentanter, skolen og det lokale uddannelsesudvalg. 

 

Mesterlære 

Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter uddannelsens grundforløb. Denne foregår i virksomheden og varer normalt 1 år. Elevens uddannel-

sesplan kan tilrettelægges, så der i løbet af den praktiske oplæring også indgår undervisning på skolen. Undervisningen fra grundforløbet kan flyttes 

til hovedforløbet. 

 

https://hbinfo.hansenberg.dk/sites/paedagogik/paedagogiskestyringsredskaber/elevplan/Sider/Eksamensvejledning.aspx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164802
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=164802
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Ved afslutningen af den praktiske oplæring skal eleven løse en praktisk opgave, som udarbejdes af skolen og virksomheden i fællesskab. Opgaven 

tager udgangspunkt i elevens oplæring i virksomheden. Opgaven løses i virksomheden og indgår i en vurdering af elevens kompetencer. Herved sik-

res det, at eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne starte på uddannelsens hovedforløb. 

 

Ved skoleperiodens afslutning udstedes et bevis på gennemført grundforløb eller praktisk oplæring. Beviset udstedes efter en samlet vurdering af, om 

eleven har opnået de nødvendige faglige, almene og personlige kompetencer for at kunne begynde på uddannelsens hovedforløb. Der udstedes endvi-

dere en bevis for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Udstedelse af bevis for praktisk oplæring sker på baggrund af samarbejde med elevens 

praktikvirksomhed. 

 

Overgangsordninger  

Overgangsordninger fastsat af skolen 

For elever, der ønsker at overgå til uddannelsen efter den nye uddannelsesbekendtgørelsen, der træder i kraft den 1. august 2015, foretages en indivi-

duel kompetencevurdering ift. om eleven opfylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Vurderingen foretages i et samar-

bejde mellem det enkelte team, den pædagogisk uddannelsesleder og skolens vejledningscenter.  

 

Elever som afslutter det gamle grundforløb efter 1. august 2015 kan fortsætte sin uddannelse efter gammel ordning, hvis der højest er et slip i uddan-

nelsen mellem afslutningen af grundforløbet og start på uddannelsens hovedforløb på 2. mdr. og senest 01.01.2016. 

 

Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til påbegyndelse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye 

regler ved anmodning til skolen. Har eleven en uddannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra virksomheden. 

Overgangsordninger for elever, som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august 2015 

Uddannelsesreglerne om de hidtidige erhvervsuddannelser finder fortsat anvendelse for elever, som er begyndt på en hidtidig erhvervsuddannelse før 

den 1. august 2015. Dette følger af § 11, stk. 6 i lov nr. 634 af 16. juni 2014 om ændringer af blandt andet erhvervsuddannelsesloven. 

 

Dette er præciseret i bekendtgørelse nr. 282 af 23. Marts 2015 om ophævelse pr. 1. August 2015 af de såkaldte indgangsbekendtgørelser, hvor det i § 

2 bl.a. er fastsat, at de ophævede bekendtgørelser (citat): ” fortsat finder anvendelse for elever, der fortsætter en erhvervsuddannelse, som er påbe-

gyndt før den 1. august 2015”. 

 

Det betyder, at elever, der har påbegyndt et grund- eller hovedforløb efter de hidtidige regler, dvs. gældende regler før den 1. august 2015, ikke har 

ret til at fortsætte deres uddannelsesforløb (grund- og hovedforløb) efter de hidtidige regler fra den 01.01.2016. 

 

Med hensyn til betydningen af øvrige administrativt fastsatte regler for igangværende uddannelser henvises til ikrafttrædelses- og overgangsbestem-

melser i de på gældende bekendtgørelser, herunder navnlig § 131 i bekendtgørelse nr. 1010 af 22. September 2014 om erhvervsuddannelser med 

senere ændringer. 
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De nye regler om de nye uddannelser 

Følgende regler om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser er standard i de nye uddannelsesbekendtgørelser om de nye erhvervsuddannelser: 

 

”§ 8. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015. 

Stk. 2. Elever, der påbegynder eller er påbegyndt den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse før den 1. august 2015, kan i overensstemmelse med 

overgangsordninger fastsat af skolen i den lokale undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. 

 

Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddannelse var fyldt 25 år, skal ved overgang til uddannelsen 

efter stk. 2 gennemføre uddannelsen som erhvervsuddannelse for voksne (euv).” 

 

Bestemmelsen i stk. 1 om at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2015 betyder, at reglerne i bekendtgørelsen gælder for den pågældende ud-

dannelse og undervisning fra denne dato. 

 

Som det fremgår overfor gælder reglerne ikke umiddelbart for elever, som er begyndt på den hidtidige tilsvarende erhvervsuddannelse før den 1. 

august 2015, og som fortsat er i gang med uddannelsen efter denne dato. Derfor er det i stk. 2 fastsat, at sådanne elever kan overgå til den nye uddan-

nelse efter overgangsordninger, som skolen fastsætter. 

 

Hvis en igangværende elev og dennes eventuelle praktikvirksomhed ønsker det, kan eleven overgå til de nye grund- og henholdsvis hovedforløb, hvis 

eleven ellers opfylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Skolen skal fastsættes overgangsordninger herfor. Dette følger af 

bestemmelsen i stk. 2. 

 

En overgangsordning for en elev, som var fyldt 25 år ved uddannelsens begyndelse skal respektere reglen i stk. 3 om, at eleven så skal følge reglerne 

om euv. 
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Den lokale undervisningsplan (sektion 3) 

Læringselementer (projekter/kurser) 

Afsnittet henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 1, nr. 2, 3, 5, 6 og 7. Beskrivelsen af læringselementerne (projekter/kurser) er det centrale i den 

lokale undervisningsplan, da det er her, den lokale praksis beskrives. Beskrivelsen af læringselementerne (projekter/kurser) omfatter følgende punkter: 

 

 Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, læringselementer (projekter/kurser) og bedømmelser. (modellen er tre-

delt) 

 Skabelon til uddannelsesspecifikt fag (jf. bekendtgørelsen nr. 1010 bilag 2) 

 Beskrivelsesrammen til grundfag, valgfag og bonusfag 
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Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, projekter/kurser og bedømmelser 

Oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Grundforløb 2 - Erhvervsuddannelsen til veterinærsygeplejerske  

  

 

Fag 

Erhvervsfag, grundfag, 

bonus og valgfag 

 

Placering i lærings-

elementer 

 

Faglige mål  

 

Niveau  
 
Formativ evalu-

ering / 

Lærende feed-

back 

 
Summativ 

Evaluering / 

Karakter 

 

Det uddannelsesspeci-

fikke fag  

(6,0 uge inkl. certifikat-

fag) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pink: fælles mål. 

Blå: Hold og pleje af 

dyr. 

Gule: veterinær smitte-

beskyttelse og sikker-

hed i klinikken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§3 stk 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
2.1. Hvordan man begår sig i en veterinær virksomhed 

2.2. Faglige begreber og instrumenter, der anvendes i veterinære virksomheder 

2.3. Basal dyreadfærd og dyrs adfærd under sygdom og stress 

2.4. Hygiejniske grundprincipper og smitteforebyggelse 

2.5. Principper i velfærd, ernæring, røgt og pleje af relevante dyregrupper 

2.6. Vaccinationsprogrammer, lovpligtig mærkning, loppekure, dyrefoder mm. 

2.7. Kundehåndtering- og vejledning, telefonbetjening og formidling 

2.8. Arbejdsmiljø og ergonomi, herunder løfteteknik, APV, sikkerhed i forbindelse med kemikalier 

og stråler 

2.9. Basal pattedyranatomi 

 

Stk 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redska-

ber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
3.1 Metoder til at håndtere og vedligeholde instrumenter, udstyr og apparater i en veterinær virk-

somhed 

3.2. Sikkerhedsmæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver, herunder håndtering af 

røntgenudstyr, anæste siapparater og laboratorieudstyr 

3.3. Metoder til sikring af hygiejne og smitteforebyggelse 

3.4. Metoder til sikker og hensigtsmæssig håndtering af relevante dyregrupper 

 

Stk 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
4.1. forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, 

sikkerhed og kvalitet 

4.2. vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i 

en given situation 

4.3. planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces 

4.4. samarbejde med andre om løsning af opgaver 

4.5. forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge 

et diagram, anvende statistik, følge en vejledning. 

4.6. udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

4.7. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 

 Dokumentation 

(jf. bilag 2) 

Eleven udarbej-

der dokumenta-

tion af forskellige 

og relevante pro-

cesser og produk-

ter, fx temaopga-

ver, synopsis, 

port folie, eller 

anden faglig do-

kumentation. I 

dokumentationen 

kan indgå et fag-

ligt produkt.  

Afsluttende 

standpunktsbe-

dømmelse(jf. 

bilag 2 bek 

101, 5.2):  

Der gives en 

afsluttende 

standpunktska-

rakter efter 7-

trinsskalaen. 

Standpunktska-

rakteren ud-

trykker elevens 

opfyldelse af 

fagets mål.  

 

Grundforløbs-

prøven 

(jf. bilag 2) 

Ved afslutnin-

gen af under-

visningen af-

holdes en 

prøve, grund-

forløbsprøven. 

Opgaven skal 

være praktisk 

funderet, men 

behøver ikke at 

bestå af en 

praktisk udført 

opgave. Prøven 
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4.8. evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 

4.9. vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sam-

menhænge. 

4.10. anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber 

4.11. analysere, beskrive, formidle og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til 

uddannelsen 

4.12. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser 

4.13. vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren 

 

bedømmes be-

stået/ ikke be-

stået. 

 

 

 

 

Det uddannelsesspecifikke fag på VSP som kurser og projekter. 

 Veterinær smittebe-

skyttelse og sikker-

hed i klinikken.  

Kursus 64 timer (48 ti-

mer + 16 timer IT) 

 

Viden: 

2.1. Hvordan man begår sig i en veterinær virksomhed 

2.2. Faglige begreber og instrumenter, der anvendes i veterinære virksomheder 

2.4. Hygiejniske grundprincipper og smitteforebyggelse 

2.8. Arbejdsmiljø og ergonomi, herunder løfteteknik, APV, sikkerhed i forbindelse med kemikalier 

og stråler 

Færdigheder: 

3.1. Metoder til at håndtere og vedligeholde instrumenter, udstyr og apparater i en veterinær virk-

somhed 

3.2. Sikkerhedsmæssige metoder til udførelse af praktiske arbejdsopgaver, herunder håndtering af 

røntgenudstyr, anæstesiapparater og laboratorieudstyr  

3.3. Metoder til sikring af hygiejne og smitteforebyggelse 

Kompetencer på grundlæggende niveau: 

4.1. forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som miljø, 

sikkerhed og kvalitet 

4.2. vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i 

en given situation 

4.3. planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces 

4.4. samarbejde med andre om løsning af opgaver 

4.5. forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge 

et diagram, anvende statistik, følge en vejledning. 

4.6. udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

4.7. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 

4.8. evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 

4.9. vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sam-

menhænge. 

4.10. anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber 

4.11. analysere, beskrive, formidle og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til 

uddannelsen 

4.12. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser 

4.13. vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren 

Fra Informationsteknologi: 

 Dokumentation: 

portfolio, APV 

og multiple cho-

ice test. 

Der gives del-

karakter efter 

7-trinsskalaen. 



  
 

 

 
30 

1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling, 

3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grund-

læggende niveau, 

7. redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it ud-

styr  

 

 Grundbegreber for 

hold og pleje af dyr. 

Kursus 42 timer. 

 

Viden: 

2.3. Basal dyreadfærd og dyrs adfærd under sygdom og stress 

2.5. Principper i velfærd, ernæring, røgt og pleje af relevante dyregrupper 

2.6. Vaccinationsprogrammer, lovpligtig mærkning, loppekure, dyrefoder mm 

2.7. Kundehåndtering og –vejledning, telefonbetjening og formidling 

2.9. Basal pattedyranatomi 

Kompetencer på grundlæggende niveau: 

4.2. vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i 

en given situation 

4.3. planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces 

4.10. anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber 

4.11. analysere, beskrive, formidle og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til 

uddannelsen 

4.12. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser 

4.13. vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren 

 Dokumentation: 

Multiple choice 

test i hele pen-

sum. 

Der gives del-

karakter efter 

7-trinsskalaen. 

 Hold og pleje af dyr 

(hund/kat/hest).  

Projekt 48 timer (26 ti-

mer + 16 timer fra IT) 

 

Viden: 

2.1. Hvordan man begår sig i en veterinær virksomhed 

2.3. Basal dyreadfærd og dyrs adfærd under sygdom og stress 

2.5. Principper i velfærd, ernæring, røgt og pleje af relevante dyregrupper 

2.6. Vaccinationsprogrammer, lovpligtig mærkning, loppekure mm. og dyrefoder 

2.7. Kundehåndtering og –vejledning, telefonbetjening og formidling 

Færdigheder: 

3.4. Metoder til sikker og hensigtsmæssig håndtering af relevante dyregrupper 

Kompetencer på grundlæggende niveau: 

4.2. vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i 

en given situation 

4.3. planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces 

4.4. samarbejde med andre om løsning af opgaver 

4.5. forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge 

et diagram, anvende statistik, følge en vejledning. 

4.7. dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 

4.8. evaluere egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 

4.10. anvende og demonstrere forståelse af faglige udtryk og begreber 

4.11. analysere, beskrive, formidle og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til 

uddannelsen 

4.12. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser 

4.13. vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren 

 Dokumentation: 

Portfolio/ 

Sundhedsbog  

Der gives del-

karakter efter 

7-trinsskalaen. 
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Fra Informationsteknologi: 

1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling, 

2. forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af brancherele-

vante opgaver, 

3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grund-

læggende niveau, 

 Klasselærertimer.  

4 timer. 

 

Kompetencer på grundlæggende niveau: 

4.4. samarbejde med andre om løsning af opgaver 

4.12. søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser 

4.13. vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren 

  Ingen bedøm-

melse 

 Introkursus 

12 timer 

 

  Ingen bedøm-

melse 

 Afsluttende prøve  

7 timer 

 

Væsentlige mål:  

Viden: 

2.1. Hvordan man begår sig i en veterinær virksomhed 

2.4. Hygiejniske grundprincipper og smitteforebyggelse 

2.5. Principper i velfærd, ernæring, røgt og pleje af relevante dyregrupper 

Færdigheder: 

3.3. Metoder til sikring af hygiejne og smitteforebyggelse 

3.4. Metoder til sikker og hensigtsmæssig håndtering af relevante dyregrupper 

 

 Opgave, der løses 

i 6 timer. 

Afsluttende 

prøve. 30 min. 

eksamination. 

Bedømmes 

med be-

stået/ikke be-

stået. 

Certifikatundervisning 

 

Færdselsrelateret første-

hjælp og førstehjælp ved 

hjertestop 

 

Elementær brandbekæm-

pelse 

0,4 uge 

 

Kursus 8 t. 

 

 

 

Kursus 3 t. 

 

 

Kompetencer svarende til færdselsrelateret førstehjælp og førstehjælp ved hjertestop efter Dansk 

Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 1. september 2014. 

 

 

Kompetence svarende til brandbekæmpelse, mellem niveau, efter Dansk Brand- og sikringsteknisk 

Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 

   

 

Certifikat 

 

 

 

Certifikat 

Grundfag 

(3 uger) 

     

Informationsteknologi  

 

20 timer  

(derudover dette inte-

greres 32 timer det ud-

dannelsesspecifikke 

fag heraf  16 i projekt 

hold og pleje af dyr og 

16 timer i kursus vete-

rinær smittebeskyttelse 

og sikkerhed i klinik-

ken) 

 

Eleven kan: 

1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling , 

(projekt hold og pleje af dyr) 

2. forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af brancherele-

vante opgaver, ( projekt hold og pleje af dyr ) 

3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grund-

læggende niveau, (projekt hold og pleje af dyr) 

4. anvende informationsteknologi til kommunikation, 

5. anvende informationsteknologi til behandling af billede og lyd på grundlæggende niveau, 

6. anvende informationsteknologi til informationsindsamling, 

Niveau F 

 

Løbende evalue-

ring på bag-

grund af: 
1. Løsning af op-

gaver. 

2. Skriftlig doku-

mentation/portfo-

lio. 

3. Samtaler mel-

lem lærer og 

elev. 

Afsluttende 

standpunktsbe-

dømmelse med 

standpunktska-

rakter. 
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7. redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it ud-

styr,( kursus veterinær smittebeskyttelse og sikkerhed i klinikken) 

8. forholde sig til it-anvendelse generelt i samfundet og i virksomheden og 

9. redegøre for og diskutere, hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har for 

det enkelte menneske. 

 

Kernestof: 

1. Informationsteknologiske redskaber 

a. Anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling 

b. Anvendelse af informationsteknologiske værktøjer til behandling af billede og lyd, samt informa-

tionssøgning 

 

2. Formidling og kommunikation 

Anvendelse af informationsteknologiske værktøjer til formidling og kommunikation, generelt og i 

branchen 

 

3. Arbejdsmiljø 

Retningslinjer i arbejdsmiljøloven til indretning af arbejdsplads og arbejdsstilling 

4. Mundtlig 

fremlæggelse. 

 

Eleven udarbej-

der løbende do-

kumentation 

for sit arbejde 

med 

informationstek-

nologien og 

denne skal vise 

elevens faglige 

progression i op-

bygning af kvali-

fikationer. 

Psykologi  
 

26 timer (1 uge) 

 

Eleven kan:  

1. Kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og tanke-

gange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, 

det indgår i, 

2. kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens 

uddannelse eller erhverv, 

3. er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med udgangspunkt i 

eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

4. kan registrere og under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige ud-

tryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler og 

5. er bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, social og kulturel baggrund, 

herunder situations- og rollebestemt kommunikation i kendte situationer. 

 

Kernestof: 

1. Udviklingspsykologi 

a. Menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydning af arv, miljø og kultur 

b. Menneskeligt udviklingspotentiale i forhold til dets naturlige omgivelser og ressourcer 

 

2. Socialpsykologi 

a. Gruppepsykologiske processer, roller og social indflydelse 

b. Sprog, krop og kommunikation 

c. Konfliktløsning 

d. Mennesket og de samfundsmæssige betingelser - at forholde sig til og tage del i samfundet 

Niveau F Undervisningen 

og elevens ud-

bytte heraf evalu-

eres løbende. 

Evalueringens 

formål er at un-

derstøtte progres-

sion i den enkelte 

elevs læring og 

skal sikre, at ele-

ven reflekterer 

over sin faglige 

udvikling i for-

hold til faget og 

elevens fremti-

dige erhverv. 

 

Afsluttende 

standpunktsbe-

dømmelse med 

standpunktska-

rakter. 

 

Valgfag  

(1,0 uge) 

 Valgfaget kan bestå af et 1 uges valgfag eller 2 x 0,5 uges valgfag.    
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Bonusfag Virksomhedsforlagt 

undervisning VFU,  

1 uge/26 timer. 

   GE/IG 

 Veterinærsygeplejer-

sken på dyreklinikken, 

smådyr eller hest  

10 timer 

   GE/IG 

 Dyreetik 

10 timer 

   GE/IG 

 Sikker håndtering af 

hest og basal hestead-

færd, 10 timer 

 

 
 

  GE/IG 

 Zoologi,  

10 timer 

   GE/IG 

 Kæledyrsøkonomi  

10 t. 

   GE/IG 

 Udendørs motion 

10 timer 

   GE/IG 

 Veterinært fagsprog, 

10 timer 

   GE/IG 

Støttefag Præsentationsteknik og 

formidling 

10 timer 

   GE/IG 

 Håndtering af eksa-

mens- og præstations-

angst, 10 timer 

   GE/IG 

 Kreative illustrationer 

til rapporter og præ-

sentationer,  

10 timer. 

   GE/IG 

 Klinikmatematik,  

10 timer 

   GE/IG 

 Praktikpladssøg-

ning/CV 10 timer 

   GE/IG 

Meritfag Meritprojekt med vej-

leder (26 eller 20 ti-

mer) 

   GE/IG 

Obligatorisk valgfag      
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Oversigt over skoleperiodens placering af læringselementer – Forløbsoversigt 

 

 

Læringsaktivitet: Veterinærsygeplejerske  

Grundforløb 2 

10 uger 

 

uge 

1  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Introkursus 

(HANSENBERG 

klar) de 2 første 

dage, 12 timer. 

Valgfag og afkla-

ring af merit.  

4 klasselærertimer fordeles over forløbet Afsluttende 

prøve. 6 t + 

eksamen 

fordelt på 

de sidste 

dage. 

Veterinær smittebeskyttelse og sikkerhed i klinikken, kursus 

 64 timer 

      

   Grundbegreber for hold og pleje af dyr 

kursus 42 timer 

    

      Hold og pleje af dyr, projekt 48 timer 

Informationsteknologi 20 timer kan ligge over hele forløbet 

Psykologi 26 timer fordelt på f.eks. 5 uger.  

  Valgfagspakke (1 uge i alt) 

Førstehjælp og brand 11 timer, kan ligge hvor som helst. 2 kurser. 

Støttefag Studieteknik 20 timer, fordelt hensigtsmæssigt over forløbet.  

Støttefag Studieteknik. 

20 timer.  

   GE/IG 

Bevægelse og motion 

 

45 min. pr. dag i gen-

nemsnit. 

Integreres i undervis-

ningen. 

  

 

 Ingen bedøm-

melse 
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Motion og bevægelse i gennemsnit 45 minutter pr. dag.  

 
Planen for kurser og projekt ”ruller” for hvert parallelhold. Intro og valgfag ligger samtidigt for alle hold. 
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Oversigt over skoleperiodens bedømmelser – Bedømmelsesoversigt 
 

  

 

Læringselementer 

 

uge 

1  
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Faglige 

kompeten-

cer 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Veterinær smitte-

beskyttelse og sik-

kerhed i klinikken,  

Kursus 

   Afsluttes med 

fremlæggelse 
og multiple 

choice-test. 

Delkarakter. 

      

Grundbegreber for 

hold og pleje af 

dyr, kursus. 

     Afsluttes med 

multiple cho-

ice-test 
Delkarakter 

    

Hold og pleje af 

dyr, projekt 

         Afsluttes med 

portfolio/ 
Sundhedsbog. 

Delkarakter. 

Informationstek-

nologi, kursus 

Afsluttes, standpunktsbedømmelse   

Psykologi, kursus Afsluttes, standpunktsbedømmelse   

Valgfagspakke   
 

  
Afsluttes 

Afsluttende prøve  

 

 

    

 

 

 

 

   Torsdag og 

fredag. Hvert 

hold skema-
lægges for sig 

over 2 dage. 

 

Personlige 

kompeten-

cer 

 

  
Samtale. 

   

 

Samtale, klar 

til grundfor-
løbsprøve. 

 

 (Evt. opsam-
ling på elever 

der ”hænger”) 

  
 

 
Planen for kurser og projekt ”ruller” for hvert parallelhold. 
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Afsluttende Prøve 

5. Evaluering og bedømmelse 

5.1. løbende evaluering 

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde 

målene. Dette skal ske gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i undervisningens aktiviteter. Desuden 

inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for 

den pågældende uddannelse i medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til 

under prøven. 
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Skolens fastsætter prøvens varighed efter reglerne i hovedbekendtgørelsen. 
  

5.3.1 Eksaminationsgrundlag: 

 Det konkrete eksaminationsgrundlag: 
Der stilles en opgave, som omfatter emner fra kurset ”Veterinær smittebeskyttelse og sikkerhed i klinik-
ken” og emner fra projekt og kursus om ”Hold og pleje af dyr”. Det faglige stof, der eksamineres i, er det 
faglige materiale og det udstyr, der ligger til grund for elevens arbejde i disse læringselementer samt ele-
vens dokumentationer fra det uddannelsesspecifikke fag.  
  
Væsentlige mål:  
2.1. Hvordan man begår sig i en veterinær virksomhed 
2.4. Hygiejniske grundprincipper og smitteforebyggelse 
2.5. Principper i velfærd, ernæring, røgt og pleje af relevante dyregrupper 
3.3. Metoder til sikring af hygiejne og smitteforebyggelse 
3.4. Metoder til sikker og hensigtsmæssig håndtering af relevante dyregrupper 

  

5.3.2 Bedømmelsesgrundlag 

Produktet, der gøres til genstand for bedømmelse er en planche, der skal illustrere opfyldelse af de væ-
sentlige mål. Færdighedsmål kan f.eks. illustreres med billeder med forklarende tekst. Eleven får 6 skema-
lagte timer til at udfærdige planchen ud fra en nærmere stillet opgave. Opgaven vil omfatte problemstillin-
ger og emner inden for områderne ”veterinær smittebeskyttelse og sikkerhed i klinikken” og ”hold og pleje 
af dyr”. Eleven eksamineres mundtligt i planchen. Der skal indgå enkelte praktiske demonstrationer. Pro-
duktet/planchen og den mundtlige eksamination bedømmes som en samlet præstation. 
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5.3.3 Bedømmelseskriterier 

 Eleven skal sandsynliggøre, at hun kan begå sig i en veterinær virksomhed uden at ødelægge noget, og 
uden at nogen (dyr eller mennesker) kommer til skade eller at hygiejnen kompromitteres.  
  
Det vurderes som uacceptable væsentlige mangler, hvis opgaven er løst, så det vurderes at:  

         der er velfærdsrisiko for patienten pga. ukorrekt hold og pleje eller håndtering. 

         hygiejne eller sikkerhed ikke er sikret. 

Begge områder skal være behandlet uden uacceptable væsentlige mangler, for at eleven består prøven. 

  

 

 

 

 

 

  

Sidst redigeret: 03112015 (mot) 



  
 

 

 
40 

Introdage og klasselærertimer 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål 

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og over-

skuelige praktiske sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for 

uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for 

undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende 

almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven 

lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence 

til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommuni-

kere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative mulighe-

der for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. 
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Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at 

udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil 

 Introdage: 
Faglige metoder: Forelæsning, diskussion, instruktion, praktiske øvelser, ”orienteringsløb” 
Faglige processer: indøvning og bearbejdning af viden, færdighedsindlæring 
Faglige værktøjer og materialer: Uddannelsens indhold og forløb, HANSENBERG Organia, fraværssyste-
met og fraværsregler, ordensregler, elevplan mm., socialt samvær. 
  
Klasselærertimer: 
Faglige metoder: undervisning, praktisk instruktion, praktisk træning, bevægelses- og samarbejdsøvelser 
og individuelle øvelser 
Faglige processer: eleven skal arbejde anvendelsesorienteret med samtlige områder 
Faglige værktøjer og materialer: egen computer eller skolens PC, skolens informationsmateriale om fra-
vær, fraværssystemet, sygemelding, ordensregler, eksamensregler og biblioteksregler 

  

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Skolen indsætter fra overgangskravene de områder, hvor eleven skal opnå grundlæggende viden, de metoder og redskaber i forhold til hvilke eleven skal opnå 

færdigheder og de kompetencemål, der er fastsat: 

2.3 Fagligt indhold 

 Introdage  
Emner:  
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1.    Uddannelsens fag, længde og placering på uddannelsen 
2.    Relevante arbejdsmarkedsmæssige forhold 
3.    Informationer omkring fravær, valgfag, ordensregler og andre informationer omkring uddannelsen 
4.    Uddannelser og værksteder, besætninger og lokaler på Organia. 
5.    Viden om hvor og hvordan eleven elektronisk tilmelder sig aktiviteter og valgfag 
Opgaver: 
Eleven skal på skolens elektroniske fraværssystem kunne meddele fravær og årsag til fravær 
  
Elevens læring: 
At få forståelse for eget ikke godkendt fravær fra skolegang og undervisning og at få værktøjer til at rette 
op på dette 
At få en forståelse for eventuelle samarbejdsvanskeligheder i gruppe- og klassesammenhæng og få værk-
tøjer til at løse disse 
  
Selv indhente informationer og data vedrørende uddannelsen, uddannelsens fag, længde og placering 
Selv indhente og vurdere informationer om relevante arbejdsmarkedsforhold 
Være opmærksom på egne forhold i forhold til uddannelsen som f.eks. fravær, indlæringsvanskeligheder 
eller samarbejdsproblemer. 

  

  

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. 

Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det 

støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 



  
 

 

 
43 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrette-

lægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, under-

støtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og 

værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, 

der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Arbejdsformer: klasseundervisning, gruppearbejde, selvstændigt arbejde ved pc. 
Samspil med de øvrige fag: Introdagene ligger de tre første dage af grundforløbet. Klasselærertimerne 
fordeles hensigtsmæssigt over hele 10-ugers perioden.  
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4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. 

I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

  

Der er ingen krav om dokumentation i disse timer.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Projekt Hold og pleje af dyr 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål 

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og over-

skuelige praktiske sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for 

uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for 

undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende 

almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven 

lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence 

til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommuni-

kere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative mulighe-

der for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. 
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Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at 

udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil 

Faglige metoder: cases, instruktion, værkstedsarbejde, workshop, dokumentation    

  
Faglige processer: eleverne skal arbejde anvendelsesorienteret med faglige problemstillinger. 

  

Faglige værktøjer og materialer: Velfærdsvurderingsmodel, plancher (bl.a. dyrekropssprog), faglige begreber, udtryk samt grundlæggende faktuel 
viden inden for røgt og pleje af dyr, vejledninger til branchespecifikke opslagsbøger, internetbaseret retsdatabase samt Fødevarestyrelsens hjemme-

side og andre relevante hjemmesider, elevens portfolio (sundhedsbog). 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Skolen indsætter fra overgangskravene de områder, hvor eleven skal opnå grundlæggende viden, de metoder og redskaber i forhold til hvilke eleven skal opnå 

færdigheder og de kompetencemål, der er fastsat: 

2.3 Fagligt indhold 

Emner:    
Projektet dækker den daglige pasning samt opfyldelse af dyrets behov med fokus på kæledyr og hest.  

Projektet omfatter følgende delemner for hund, kat og/eller hest: 
1.      Røgt og pleje  

2.      Adfærd 

3.      Velfærd 

4.      Fodring 

5.      Vaccination 

6.      Ektoparasitter  
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7.      ID-mærkning 

8.      Håndtering 

Problemstillinger:  

1, 2, 4. Hverdagspasning af hund, kat og hest, herunder læsning af dyrs signaler og kropssprog.  
3. Velfærdsvurdering. 

5,6,7. Veterinære plejeprocedurer. 

8. Korrekt håndtering i plejesituationer. 
  

Opgaver:  
Eleverne samarbejder om løsning af opgaverne i sundhedsbogen og afvinkningsark over færdigheder. Det hele samles som portfolio. 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. 

Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det 

støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrette-

lægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, under-

støtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 
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Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og 

værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, 

der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

  

Didaktiske principper:    
Elever med praktikplads: Eleven bruger mest tid på den/de dyrearter, der hører til specialet (smådyr eller hest).  
Elever uden praktikplads: skal arbejde i lige stort omfang med smådyr og hest.  
Undervisningen differentieres i forhold til den enkelte elevs faglige udgangspunkt og erfaring. Der arbejdes ud fra en potentiale tænkning (Vygotsky: 
nærmeste udviklingszone) og med ”stilladsering”. (”Stilladsering” anvendes til at guide og målrette elevens læring ud fra elevens motivation, potentia-
ler, kompetencer og kognitive udviklingstrin). 
Undervisningen er induktiv og baseres på, at eleverne selv opsøger og arbejder med information, viden og færdigheder. 
  
Arbejdsformer: 
Eleverne samarbejder om løsning af opgaverne i sundhedsbogen. Sundhedsbogen skal udfyldes individuelt. 
Praktiske øvelser tilrettelægges, så alle elever får mulighed for at afprøve forskellige metoder til håndtering mm. 
Underviserne vejleder, rådgiver og instruerer eleverne og har mulighed for at komme med korte oplæg til enkelte emner samt demonstrere praktiske 
færdigheder.  
  
Samspil med de øvrige fag: 

Projektet skemalægges efter eleverne har afsluttet Kursus ”Hold og pleje af dyr”, så eleverne har opnået viden om grundbegreber og fagsprog inden 

for området inden de starter på projektet. Eleverne arbejder tværfagligt med værktøjer fra informationsteknologi til udarbejdelse af deres dokumen-
tationer (sundhedsbog/portfolio). 
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4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. 

I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

Hver elev udarbejder sin egen dokumentationsportfolio, der dokumenterer opnåelse af fagets mål. Port folio bedømmes individuelt. 
Portfoliens indhold differentieres i forhold til, om eleven har haft praktiktid eller relevant erhvervserfaring eller ej. 

  

Delelementer, der skal indgå i port folio: 
 Sundhedsbog: Adfærd, velfærd, fodring, vaccination, ektoparasitter og ID-mærkning. Opgaverne løses som billedserier. 

 Afkrydsningsskema vedrørende håndtering af hund, kat og/eller hest.  

Eleven bedømmes i projektet med en delkarakter efter 7-trinsskalaen. Delkarakteren indgår i den samlede standpunktskarakter i det uddannelses-

specifikke fag med 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst redigeret: 0906016 (mot) 
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Grundbegreber for hold og pleje af dyr 

 1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål 

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og over-

skuelige praktiske sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for 

uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for 

undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende 

almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven 

lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence 

til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommuni-

kere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative mulighe-

der for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. 
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Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at 

udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil 

Faglige metoder: Samtaleforelæsninger, diskussion, opgaveløsning, instruktion, praktiske øvelser.  
 

Faglige processer: Indøvning og bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring (kommunikationsværktøj mm.) 
  

Faglige værktøjer og materialer: Praksisrelaterede faglige begreber og udtryk inden for hold og pleje af kæledyr og hest samt værktøjer til kommuni-

kation med klienter og velfærdsvurdering. Kompendier, bilag, link til relevante hjemmesider, modeller (reelle eller virtuelle), produktbøger/foderbø-
ger mm. 

  
2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Skolen indsætter fra overgangskravene de områder, hvor eleven skal opnå grundlæggende viden, de metoder og redskaber i forhold til hvilke eleven skal opnå 

færdigheder og de kompetencemål, der er fastsat: 

2.3 Fagligt indhold 

Emner:      
Kurset indeholder introduktion til grundbegreber indenfor: 

·         Basal dyreadfærd 

·         Velfærd og velfærdsvurdering 

·         Foder: Læsning af produktbøger; næringsstoffer, foderanalyse og deklaration. 
·         Anatomi: Overordnet organplacering og retningsbetegnelser. 

·         Kommunikations- og formidlingsteori: Spørgeteknik og EFU-model  

Fokus ligger på hund og kat eller hest 
  

Problemstillinger:  
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Velfærdsproblematikker hos kæledyr/hest.  

  

Opgaver:  
Øveopgaver og repetitionsopgaver til de enkelte emner. 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. 

Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det 

støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrette-

lægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, under-

støtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og 

værktøjer inddrages systematisk. 
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Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, 

der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Didaktiske principper: Undervisningen er primært deduktiv og drejer sig om teoretisk viden herunder faglige begreber og fagsprog, der kan under-
støttes af eksempler fra praksis.  

  
Arbejdsformer: Deltagelse i klassediskussion, relevante opgaver inddrages. Anvendelse af kommunikationsværktøj.  

  

Samspil med de øvrige fag: 
Kurset skal skemalægges før eleverne har projekt Hold og pleje af dyr, så eleverne opnår kendskab til grundbegreber og fagsprog inden for området, 

inden de skal i gang med projektet. 

4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. 

I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

Kurset afsluttes med en multiple choice test, hvor eleven efterfølgende har mulighed for at få formativ 

feedback. 

Ud fra testen gives en delkarakter efter 7-trinsskalaen. Delkarakteren indgår i den samlede standpunkts-
karakter i det uddannelsesspecifikke fag med 30%. 

 

Sidst redigeret: 09062016 (mot) 
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Veterinær Smittebeskyttelse og Sikkerhed i klinikken 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål 

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og over-

skuelige praktiske sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for 

uddannelsen. Eleven lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for 

undervisningen. Eleven skal kunne anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven kan anvende 

almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven 

lærer at forstå og anvende faglig dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. Eleven udvikler kompetence 

til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommuni-

kere med andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative mulighe-

der for opgaveløsning i relevante undervisningsprojekter. 
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Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at 

udføre den nødvendige koordinering af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil 

Faglige metoder: Klasseundervisning med gruppearbejde og opgaveløsning. Instruktion og værkstedsarbejde.  

  
Faglige processer: Indøvning og bearbejdning af viden samt færdighedsindlæring. Eleverne skal arbejde anvendelsesorienteret med faglige problem-

stillinger med fokus på sikkerhed og hygiejne i veterinær praksis. 

  
Faglige værktøjer og materialer: Fagudtryk og begreber samt grundlæggende faktuel viden inden for sikkerhed, mikroorganismer, smitteforebyg-

gelse samt arbejdsmiljø, som er relevant i veterinær praksis. Skriftlige vejledninger. APV-skabelon. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Skolen indsætter fra overgangskravene de områder, hvor eleven skal opnå grundlæggende viden, de metoder og redskaber i forhold til hvilke eleven skal opnå 

færdigheder og de kompetencemål, der er fastsat: 

2.3 Fagligt indhold 

 

Emner:  
·         Sikkerhed i forhold til mikroskopi, røntgen, anæstesi, kemikalier og laboratoriet 

·         Instrumentlære 

·         Grundlæggende viden om den eukaryote celle, bakterier og vira. 
·         Smitteforebyggelse 

·         Principper bag rengøring, desinfektion og steriliseringsmetoder i veterinær praksis 

·         Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 
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Problemstillinger:  

·         Sikkerheds- og smitteforebyggelsesproblematikker i veterinær praksis 

  
Opgaver: 

·         Opgaver til de enkelte emner, repetitionsopgaver, quizzer, test m.m. 
·         Eleverne udarbejder i grupper en arbejdspladsvurdering (APV).  

·         Der udarbejdes materiale (powerpoint), der kan anvendes til videndeling.  

·         Eleverne udarbejder løbende en portfolio. Portfoliens emner er vist i nedenstående tabel:  
     

Sikkerhed Anæstesi 

Røntgen 

Kemikalier 

Laboratoriet 

Grundlæggende mi-

krobiologi 

Eukaryot 

Prokaryot/virus 

Håndhygiejne Hånddesinfektion kontra håndvask 

Bakterie øvelser Udpodning 

Farvning 

Smitteforebyggelse Metoder til sikring af hygiejne og 
smitteforebyggelse på klinikken 

Instrumentlære Instrumenter 

Informationstekno-
logi 

Opstilling af regneark 
Faner og regneark 

Formler 
Cellereferencer 

Funktioner og fejlværdier 

Dataindtastning 
  

 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 
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Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. 

Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det 

støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrette-

lægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, under-

støtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og 

værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, 

der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 
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Didaktiske principper:    
Undervisningen målrettes med differentiering, som tager afsæt i elevens faglige standpunkt, motivation og erfaring. 

Kravene til APV-vurdering differentieres efter elevens praktikerfaring. 
  

Arbejdsformer:  

Kursusforløb med selvstændigt arbejde og praktiske øvelser samt gruppearbejde 
  

Samspil med de øvrige fag:  
Dette kursus kan skemalægges uafhængigt af øvrige kurser/projekter.  

Informationsteknologi inddrages med 3 målpinde:  
1. Anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og talbehandling, 

3. anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver på grundlæggende niveau, 

7. redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it udstyr  

4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. 

I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

Eleverne udarbejder i grupper en arbejdspladsvurdering (APV).    

Der udarbejdes materiale, der kan anvendes til videndeling (powerpoint) 
Eleverne udarbejder løbende en portfolio.  

  

Eleverne (gruppen) fremlægger portfolioen for klassen ved hjælp af det udarbejdede videndelingsmateriale. Gruppen skal kun fremlægge udvalgte 
emner. Fremlæggelsen vægter 60% af delkarakteren  

Eleven bedømmes ved en multiple-choice test. Denne vægter 40% af delkarakteren. 
  

Eleven bedømmes i hele kurset med en delkarakter efter 7-trinsskalaen. Delkarakteren indgår i den samlede standpunktskarakter i det uddannelses-
specifikke fag med 40%. 

 

 
Sidst redigeret: 09062016 (mot) 



  
 

 

 
59 

Informationsteknologi niveau F 

 

 

 

Informationsteknologi niveau F 
 
Elevrettet beskrivelse 
I faget informationsteknologi kommer du til at beskæftige dig med grundlæggende forståelse og brug af IT.  Du kommer til at arbejde 
praktisk med forskellige programmer, der er anvendelige i dit fag og din uddannelse. Desuden skal du kunne vurdere de IT-værktøjer 
som anvendes. Der indgår især opgaver, der gør dig til sikker bruger af IT til tekst- og talbehandling, ligesom programmer, der kan 
anvendes til præsentationsformål inddrages. Endvidere indgår emner, der relaterer til IT-samfundet, IT på jobbet og sikkerhedsproble-
matikker på Internettet. Der lægges også vægt på den administrative udnyttelse af IT, hvor virksomhedsaspektet har en fremtrædende 
rolle i den sidste del af forløbet.  
Varighed 
20 timer samt 32 timer, der undervises i det uddannelsesspecifikke fag.  
Elevens arbejdstid 
20 timer og eventuelt få timers hjemmearbejde. 
Elevforudsætninger 
Der kræves ingen særlige forudsætninger. Det vil være en fordel for eleven at medbringe egen lap top. 
Elever med merit vil få tilbudt informationsteknologi på niveau E, D, eller C eller et eller flere valgfri fag (meritfag). 
Læringselementer 
Der skal arbejdes med informationsteknologiske redskaber, anvendes informationsteknologi til tekst- og talbehandling og til behandling 
af billede samt informationssøgning. I undervisningen vil der blive arbejdet med de værktøjer og programmer, som overvejende benyt-
tes af de danske dyreklinikker og –hospitaler, nemlig MS Office-pakkens Work, Excel og PowerPoint.  
Desuden skal der arbejdes med formidling og kommunikation, hvor de informationsteknologiske værktøjer anvendes til formidling og 
kommunikation, generelt og i branchen. 
 
Arbejdsmiljø og retningslinjer i arbejdsmiljøloven til indretning af arbejdsplads og arbejdsstilling vil indgå i kurset Veterinær smittebe-
skyttelse og sikkerhed i klinikken (mål 7) 
 
Informationsteknologi niveau F (mål 1-9) 
Projekt Hold og pleje af dyr (mål 1-3) 
Højere niveauer 
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Informationsteknologi kan udbydes på niveau E, D og C. 
Læringsmiljø 
Der arbejdes overordnet med de 3 faglige IT-kompetencer:  

 Betjeningskompetence 
 Forståelseskompetence 
 Refleksionskompetence  

 
Form: 
Den praktiske opgaveløsning ved computeren har en fremtrædende plads i undervisningen 
 
Lærerens rolle: 
Er igangsætter – rejser problemstillinger til debat – gennemgår faglige vinkler – er vejleder på elevernes projekter og opgaver.   
 
Elevens rolle: 
Eleverne arbejder selvstændigt og i grupper med at løse opgaver om og ved brug af IT. 
 
Krav til produkt og proces: 
Eleven udarbejder løbende dokumentation for arbejdet med IT ‘en. Desuden udarbejdes specielt dokumentation for 2 emner. Doku-
mentationen indgår i bedømmelsen af eleven. 
Undervisningsmaterialer 
Pc til hver elev med Office-pakke, fagrettede programmer, Internetadgang. Hvis eleven anvender egen bærbare computer, skal denne 
indeholder disse programmer og muligheder, herunder skal en Mac bærbar indeholde Word, Excel og PowerPoint til Mac.  
Bedømmelser 
Løbende evaluering på baggrund af: 
1. Løsning af opgaver. 
2. Skriftlig dokumentation/portfolio. 
3. Samtaler mellem lærer og elev. 
4. Mundtlig fremlæggelse. 
 
Eleven udarbejder løbende dokumentation for sit arbejde med informationsteknologien og denne skal vise elevens faglige progression i 
opbygning af kvalifikationer. 
 
Afsluttende standpunktsbedømmelse med standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen. 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 
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Lærerkvalifikationer: 
Lærer med IT-kompetencer såvel kendskab til forskellige former for programmel som pædagogisk, fagdidaktisk uddannelse.  
 
Udstyrstype: 
Pc til hver elev med Office-pakke, fagrettede programmer, Internetadgang.  
 
Lokaletype: 
Fleksibelt EDB lokale med opdateret IT udstyr som pc’ere, printere, scannere mm., dvs. et lokale som kan anvendes til såvel individuelt 
arbejde som til samtale og fælles diskussion.  
 
Deltagere min. / max.: 
10-23 elever. 
Sidst redigeret: 
03112015 (mot) 
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Grundfag - Psykologi 

Titel  

Psykologi niveau F 

 

Elevrettet beskrivelse 

Psykologi handler om mennesker og deres adfærd og de bevæggrunde vi har i forhold til vore handlinger. 

Du får kendskab til udvalgte områder inden for psykologien, så du kan forstå og forholde dig til problemstillinger, der har med din profession og din 

personlige udvikling at gøre. Gennem arbejde med cases og eksempler opnår du færdigheder i at løse forskellige psykologiske problemer. 

Varighed 

1 uge, 26 timer 

 

Elevens arbejdstid 

26 timer + 4 timers hjemmearbejde 

 

Elevforudsætninger 

Ingen særlige elevforudsætninger er krævet.  

Hvis eleven har merit for Psykologi niveau F tilbydes faget på niveau E, D eller C. Eleven kan også vælge at tage et meritfag.  

Læringselementer 

Psykologi niveau F 

 

Undervisningens indhold: 

1. Forskellige kommunikationsmodeller 

2. Stresshåndtering 

3. Konflikthåndtering 

4. Sorg og krisebehandling  
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Højere niveauer 

Psykologi kan udbydes på E, D og C niveau 

  

Læringsmiljø 

Fordelingen mellem teoretisk og praktisk arbejde: 

Undervisningen tilrettelægges, så arbejdet med praktiske opgaver understøtter og motiverer elevens forståelsen for fagets teori. 

 

Differentieringsmuligheder: 

Undervisningsdifferentiering med afsæt i elevens faglige standpunkt og erfaring. 

 

Medindflydelse: 

Elevens egne livserfaringer og hverdagslivsforståelser inddrages til at understøtte den psykologiske forståelse som er faget formål. Den psykologiske 

viden sættes hele tiden i forbindelse med elevens psykologiske virkelighed og konkrete praksisforståelse. 

 

Læringsstrategier 

Faget udfolder sig med diskussioner, øvelser, cases og rollespil i en værkstedslignende undervisning, så eleven får mulighed for at koble den teoreti-

ske viden til uddannelsen, erhvervet og sin egen person. 

 

Lærerrolle 

Læreren vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med eleven og grupperne tilrettelægge arbejdet. Læreren vil give eleven oplæg til de for-

skellige læringselementer og vil alt efter elevens behov støtte hende igennem processen. Kontaktlæreren vil vejlede dig i forhold til din uddannelses-

plan. 

 

Elevrolle 

Eleven skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne overholdes. 

Eventuelle problemer skal eleven løse, eventuelt i samarbejde med gruppen, læreren, faglig vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). 

Undervisningsmaterialer 

Kompendium i psykologi. 

 



  
 

 

 
64 

Bedømmelser 

Evaluering 
Faglige kompetencer: 

Bedømmelsen af dine faglige kompetencer sker på baggrund af en case der resulterer i en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins-skalaen. 

 

Personlige kompetencer: 

Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer, og der vil blive evalueret 

i forhold til kompetencer, der er væsentlige for at kunne fungere på en arbejdsplads. I evalueringen vil indgå: 

Dine evner til at samarbejde, herunder kommunikationsevne (kommunikationsspil). 

Dine evner og lyst til at tage ansvar og vise initiativ til at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. 

 Dine evner til at overholde aftaler og tid. 

 

Dokumentation 

Eleven udarbejder forskellige cases som dokumentation for opfyldelse af fagets mål. 

 

Formativ feedback  

Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne 

læreprocesser. 

 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 

 

Lærer med kompetencer til at undervise i psykologi. 

 

 

Udstyrstype: 

 

Av-udstyr 

 

 

Lokaletype: 

 

Teorilokale 
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Deltagere min. / max.: 

 

10-25 elever 

 

 

Budget: 

 

- 
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Studieteknik 

 

 

Studieteknik 
 

Elevrettet beskrivelse 
I faget studieteknik får du kendskab til værktøjer, der hjælper dig igennem det studietekniske på uddannelsen. Eksempler på værktøjer 
er litteratursøgning, opsætning af opgaver samt oprettelse af kildehenvisninger. Endvidere præsenteres digitale hjælpemidler til lektie-
læsning og repetition. Der sættes også tid af til lektiearbejde med mulighed for lærerstøtte.  
Varighed 
20 timer 
Elevens arbejdstid 
20 timer 
Elevforudsætninger 
Faget er målrettet alle elever. 
Læringselementer 
Mål:  

1. Eleven får kendskab til værktøjer/procedurer, der understøtter læring. 

2. Eleven har viden om litteratursøgning, opsætning af opgaver samt oprettelse af kildehenvisninger. 

3. Eleven får kendskab til, hvad der bidrager til effektivitet og hvilke værktøjer/procedurer, der understøtter dette. 

 
Undervisningens indhold:  
Præsentation af værktøjer der understøtter læring 
Med udgangspunkt i klassens behov gennemgås opgave relevante studietekniske forhold 
Diskussioner om oplevelser af mangel på effektivitet, årsager hertil, og hvad man kan gøre for at ændre på disse forhold. 
Eleverne deler egne erfaringer og oplevelser i forbindelse med både effektivitet og ineffektivitet.  
Værktøjer og forslag til at forbedre planlægning, prioritering og dermed effektiviteten. 
Højere niveauer 
- 
Læringsmiljø 
Læringselementet gennemføres som et kursus, selvstændigt arbejde og gruppearbejde. 
 
Lærerrolle 
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Din lærer vil have rollen som faglig vejleder. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov 
støtte dig igennem processen.  
 
Elevrolle 
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne 
overholdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt 
efter problemets art). 
 
Undervisningsmaterialer 
Diverse bilag 
Bedømmelser 
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.  
 
 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
Lærer med kendskab til uddannelsens elevopgaver og digitale hjælpemidler  
Udstyrstype: 
Pc, projektor 
Lokaletype: 
Teorilokale 
Deltagere min. / max.: 
12-28 elever. 
Sidst redigeret: 
03112015 (mot) 
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Valgfag 

Cat for dummies 

Titel  
Cat for dummies  
 
Elevrettet beskrivelse  
Faget er for dig, der ikke ved noget om kat. Vi gennemgår de områder, hvor katten er meget forskellig fra hunden. 

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer  
 
Elevforudsætninger  
Dette valgfag er rettet mod elever, som mangler viden om kat.  
 
Læringselementer  
Mål:  

 Eleven har kendskab til kattens biologi og plads i samfundet 

Undervisningens indhold:  
Vildkattens biologi og sanser 
Kattens sociale organisation og territorialitet 
Kattens fødesøgning og jagtadfærd 
Kattens betydning i Danmark 
Særlige forhold vedr. indekatte  
 
 
Læringsmiljø  
Læringselementet gennemføres som et kursusforløb tilrettelagt af din lærer. Der vil være læreroplæg, der veksler med selvstændigt arbejde.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige emner og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
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Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til gennemføre arbejdet   
 
Undervisningsmaterialer  
Hæftet: Katten, nettet og diverse opslagsbøger fra biblioteket.  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer der har indsigt i familiekatte   
 
 
Lokaletype:  
 
Teorilokale  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 24 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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CV og praktikpladssøgning 

Titel  
CV og praktikpladssøgning  
 
Elevrettet beskrivelse  
I løbet af Grundforløb 2 skal mange elever søge praktikplads, så de kan fortsætte på uddannelsen til veterinærsygeplejerske. Der er derfor mange god 
grunde til at arbejde med metoder til jobsøgning både uopfordret og efter en annonce, ligesom det er vigtigt at have en godt CV.  
 
På dette valgfag arbejdes der individuelt med opbygning eget CV. Vi laver et CV, som med opdateringer kan bruges i mange år og, som er så generelt, 
at det kan bruges som et udvidet visitkort i flere situationer. Samtidig snakker vi om, hvad den optimale ansøgning skal indeholde.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer  
 
Elevforudsætninger  
Valgfaget er primært rettet mod elever uden uddannelsesaftale.  
Forudsætning er godt kendskab til MS Word. Eleven kan evt. medbringe egen computer. Eleven bør medbringe evt. gammelt CV og ansøgning som 
støtte for hukommelsen. Der medbringes liste over eventuelle referencer  

Læringselementer  
Mål: 

 At få lavet et personligt CV, som kan anvendes til senere brug i jobsøgningen 

 Gennem praktiske øvelser med ansøgninger, cv og analyser bliver eleven i stand til at arbejde mere målrettet med jobsøgning. 

Undervisningens indhold:  

I løbet af dette kursus arbejdes der overvejende ved computeren dog afbrudt af kort teori og input til CV’et. 
 

1. Hvor finder jeg et job – nettet, venner, Facebook, LinkedIn og andre steder  
2. Uopfordret ansøgning  
3. Hvad er en ansøgning – forskelle må et CV og et dækbrev  
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4. Det gode personlige CV – hvad skal med og, hvad skal ikke med og, hvordan bygger man det op  
5. Hvordan formulerer man sig i et CV og, hvordan formulerer man sig i et dækbrev  
6. Dækbrevet: analyse af jobannoncer  
7. Personlige kvalifikationer – evt. personlighedstest  
8. Referencer: hvor mange, hvor gamle, relevans og, hvornår skal de afleveres  
9. Bilag til ansøgningen. Definition af bilag. Hvornår skal de afleveres  
10. Jobsamtalen. Hvordan forbereder man sig. Hvordan gør man under samtalen – herunder, hvordan besvarer mand de spørgsmål, som man helst 
ikke vil have stillet – og – hvordan fortæller man om sine svage sider på en positiv måde  

Læringsmiljø  
Læringselementet gennemføres som et kursusforløb.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge arbejdet med dit CV. Læreren vil give dig oplæg til de for-skellige læ-
ringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne plan og er ansvarlig for, at denne overholdes. Even-tuelle 
problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).  
 
Krav til produkt  
Du skal udarbejde dit eget personlige CV.  
Undervisningsmaterialer  
Diverse eksempler fra internettet.  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført  
 
Evaluering  

Faglige kompetencer:  
Eleven skal i løbet af forløbet have udarbejdet et personligt CV.  

Personlige kompetencer:  
Eleven bliver løbende vurderet på personlige kompetencer som evner til samarbejde, positiv tankegang i forhold til jobsøgning, fleksibilitet og mobilitet i 
forhold til jobmuligheder og evner til anerkendende kommunikation  

Dokumentation  
Eleven udarbejder et personligt CV.  
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Systematisk feedback  
Da der arbejdes individuelt med eget CV vil feedback fungere som løbende vejledning og respons på det udførte arbejde.  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med kvalifikationer fra arbejdsmarkedet og med kendskab til rekruttering og ansættelsesprocedurer. Lærer med kendskab til MS Word på super-
brugerniveau.  
 
Udstyrstype:  
 
PC eller bærbar med adgang til MS Office pakken og internettet  
 
 
Lokaletype:  
 
IT-lokale.  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 16 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot)  
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Dog for dummies 

 
Titel  
Dog for dummies  
 
Elevrettet beskrivelse  
Faget er for dig, der aldrig selv har været i hundeejerens rolle. I løbet af faget arbejder du med en af skolens hunde, og kommer igennem en hundeejers 
almene overvejelser om pasning af hund. Du skal endvidere motionere og aktivere den pågældende hund, således at du kan beskrive hundens tempe-
rament i store træk.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer  
 
Elevforudsætninger  
Dette valgfag er rettet mod elever, som ikke selv har været hundeejer.  
 
Læringselementer  
Mål:  

 Eleven har kendskab til en hundeejers ansvar og hundens generelle behov  

Undervisningens indhold:  
Eleven arbejder med en hundeejers indgangsvinkel til at have hund, herunder fodring, motion og pleje. 
Eleven får kendskab til dyreklinikkens rolle for ejeren af en rask hund 
Eleven får kendskab til ejers og hunds relation og gensidige betydning 
Eleven fører en ”Hundens bog” 
 
Læringsmiljø  
Læringselementet gennemføres som et kursusforløb tilrettelagt af din lærer. Der vil være læreroplæg, der veksler med selvstændigt arbejde, der inde-
bærer praktisk arbejde med en hund.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige emner og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
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Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til gennemføre arbejdet med hunden og med den skriftlige ”Hundens bog” 
 
Produkt 
Der føres en dagbog over timernes emner – ”Hundens bog” 
 
Undervisningsmaterialer  
Hunde, opslagsværker fra biblioteket, aktiveringslegetøj, foderposer  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført  
Vurderingen foretages på baggrund af elevens fremmøde, motivation og deltagelse i undervisningen.  
 
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med indsigt i familiehunde   
 
 
 
 
Lokaletype:  
 
Teorilokale  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 24 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Dyreetik 

 

Titel  
Dyreetik  
 
Elevrettet beskrivelse  
Med dette kursus får du værktøjer til at forstå dyreetiske problemstillinger.  
Du vil blive introduceret til den historiske udvikling i synet på dyrs rettigheder og til forskellige dyreetiske teorier. Hvad er det gode dyreliv? Du bliver 
klogere på, hvad der ligger til grund for forskellige dyreetiske synspunkter i forbindelse med debat af udvalgte emner. Du vil arbejde med analyse og 
afklaring af dit eget dyreetiske synspunkt. Eleverne er selv med til at præge indholdet af undervisningen ved valg af forskellige debatemner.  

Varighed  
0,4 uge, 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer. Der forventes ikke hjemmearbejde.  
 
Elevforudsætninger  
Eleven skal være optaget på GF2. Faget er for elever med og uden praktikplads.  
 
Læringselementer  
Mål:  

 Du får værktøjer til at forstå dyreetiske problemstillinger. 

Undervisningens indhold:  
Introducerende oplæg, lærerstyret:  
• Udvikling i synet på dyrs rettigheder.  
• Den sociozoologiske skala  
• Grundlæggende teori om dyreetiske synspunkter: kontraktetik, nytteetik, rettighedsetik, relationsetik og respekt for naturen etik (repetition).  
• Hvad er det gode dyreliv?  
• Hvad er etik, og hvad er velfærd?  
Selvstændigt arbejde: Interaktivt dyreetik-spil.  
 
Gruppeopgave: Den sociozoologiske skala  
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Debatemner: Oplæg, lærerstyret. Efterfølgende gruppediskussion i forhold til de etiske synspunkter. Lovgivning, politik og historie inddrages, når det er 
relevant. Hvert emne afsluttes med præsentation og debat i klassen. Emnerne vælges indenfor f.eks. hold af kæledyr/hest, veterinær behandling, afliv-
ning mm.  
 
Læringsmiljø  
Valgfaget dyreetik gennemføres som et kursusforløb tilrettelagt af din lærer og vil være en vekselvirkning mellem lærerstyret undervisning med gruppe-
diskussion, debat i plenum og selvstændige opgaver.  
 
Lærerrolle  
Læreren vil give dig oplæg og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at gennemføre løsning af opgaver både i grupper og selvstændigt. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i 
samarbejde med din gruppe, din lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).  

Undervisningsmaterialer  
Bogen: ”Etik, velfærd og adfærd i husdyrholdet” kapitel 1. Der bør være en bog pr. elev. Diverse artikler, kompendier, præsentationer mm. Kulørt papir 
og hæftemasse. Interaktivt spil.  

Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.  
 
Evaluering  

Faglige kompetencer:  
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op målet: du får værktøjer til at forstå dyreetiske problemstillinger.  
 
Personlige kompetencer:  
Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer. I evalueringen vil indgå:  
Dine evner til at samarbejde.  
Dine evner og lyst til at tage ansvar og vise initiativ til at formulere og løse de faglige opgaver.  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med viden om og interesse for dyreetiske problemstillinger.  
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Udstyrstype:  
 
Adgang til AV-udstyr og internettet. Eleverne har egne computere/tablets eller har adgang til skolens computere.  
 
 
Lokaletype:  
Teorilokale  
 
 
Deltagere min. / max.: 12-25 elever 
 
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Håndtering af eksamens- og præstationsangst 

 

 
Titel  
Håndtering af eksamens- og præstationsangst  

 
Elevrettet beskrivelse  
Har du problemer med at fremlægge overfor klassen, eller lider du af angst for at gå op til eksamen?  
Vi arbejder med, hvem der får angst, hvordan viser det sig, og hvad man konkret kan gøre for at overkomme angsten.  

 
Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer.  

 
Elevens arbejdstid  
10 timer.  
 
Elevforudsætninger  
Faget er rettet mod elever, hvis angst virker blokerende for deres præstation, enten i forbindelse med fremlæggelser over for klassen eller i eksamens-
sammenhæng.  
 
Læringselementer  
Mål: 

 At eleven får et indblik i og forståelse for den kognitive personlighedsmodel og ved hjælp af praktiske øvelser bliver bedre til at for-holde sig til 

præstations- og eksamensangst.. 
 At eleven får kendskab til de fysiske reaktioner, leveregler, sikkerhedsadfærd, selvfokusering og mentaltræning omkring angst.  

Undervisningens indhold: 
Eleven bliver bedre til at gå til eksamen og at fremlægge for en større gruppe. 
 
Læringsmiljø  
Læringsaktiviteten gennemføres som et kursus, og der arbejdes løbende med forskellige øvelser.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de forskel-
lige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannel-sesplan.  
 
Elevrolle  
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Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne overholdes. Eventu-
elle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.  
 
Evaluering:  
Vurderingen foretages på baggrund af elevens fremmøde og deltagelse i faget.  
Du skal være aktivt deltagende og udarbejde en personlig handlingsplan.  
Din personlige indsigt i, hvad der skal til for at ændre på forhold, der skaber eksamens- og præstationsangst.  

 

 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med viden om kognitiv terapi og evt. kursus i eksamensangst.  
 
 
Udstyrstype:  
 
Videokamera, projektor, pc.  
 

Lokaletype:  
 
Teorilokale  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 28 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Klinikmatematik 

 

Titel  
Klinikmatematik  
 
Elevrettet beskrivelse  
Vi arbejder med relevante udregninger fra klinikkens hverdag. Er du lidt utryg med tal og lommeregner er dette faget for dig, hvor vi tager det hele fra 
bunden. Vi arbejder med udregning i forbindelse med f.eks. fodringsbehov, dosisberegning, rumfang og andet laboratorierelevant. De emner vi arbejder 
med, vil have en kort faglig introduktion og en kort matematisk introduktion, og så arbejdes der med cases og opgaver under supervision.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer  
 
Elevforudsætninger  
Dette valgfag er rettet mod elever, som finder talbehandling vanskelig.  
 
Læringselementer  
Mål:  

 Eleven har udviklet sig positivt i forhold til sin nærmeste udviklingszone indenfor klinikrelevant matematik 

Undervisningens indhold:  
Eleven får trænet sine regnefærdigheder ud fra en faglig vinkel. 

Kort introduktion til de faglige emner  
Kort introduktion til brug af formler i forbindelse med de valgte emner  
Løsning af cases og opgaver  
 
Læringsmiljø  
Læringselementet gennemføres som et kursusforløb tilrettelagt af din lærer. Der vil være læreroplæg, der veksler med selvstændigt arbejde.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige emner og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
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Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til gennemføre arbejdet med cases og regneopgaver.  
Undervisningsmaterialer  
Diverse regneopgaver, caseopgaver og eksempler.  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført  
Vurderingen foretages på baggrund af elevens fremmøde, motivation og deltagelse i undervisningen.  
Der gives feedback i forhold til elevens nærmeste udviklingszone.  
Elevens faglige standpunkt bedømmes ikke efter endt forløb.  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer, der kan regne og har indsigt i, hvornår regning og matematik bruges i arbejdet som veterinærsygeplejerske.  
 
 
Udstyrstype:  
 
Lommeregnere (eller elevernes mobiltelefoner).  
 
 
Lokaletype:  
 
Teorilokale  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 22 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Kreative Illustrationer 

 
Titel  
Kreative illustrationer 
 
Elevrettet beskrivelse  
I faget ”Kreative illustrationer til rapporter og præsentationer” kommer du til at beskæftige dig med, hvordan du fremstiller og bruger illustrationer i dine 
dokumentationer. Du lærer at bruge forskellige programmer og metoder til at fremstille illustrationer til rapporter og præsentationer.  
 

 Der gennemgås lidt om fotos taget med digitale kameraer og mobiltelefoner m.m. 

 Du vælger noget veterinært relevant til brug i dine kurser/projekter, som fotograferes. 

 Billederne overføres til en computer, hvorefter du lærer forskellige teknikker til at lave illustrationer, f.eks. fotos kombineret med tekst og pile 

eller fotocollager. 

Illustrationerne præsenteres for de andre deltagere på holdet. Dit arbejde kan også præsenteres på andre digitale medier. 
Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer.  
Afhængigt af interesse og ambitionsniveau kan eleven dog vælge at inddrage yderligere tid i sit arbejde med faget, f.eks. til indlæring af relevante pro-
grammer og metoder som optakt til arbejde med fotografering, billedbehandling m.v. i det uddannelsesspecifikke fag.   
 
Elevforudsætninger  
Eleven skal have grundlæggende kendskab til fotografering, up- og downloadning og brug af digitale fotos på egen computer samt interesse for skriftlig 
og mundtlig kommunikation på en pædagogisk og professionel måde. Eleven forventes at benytte eget kamera og/mobiltelefon i forbindelse med foto-
grafering til brug i undervisningen. 
Faget målrettes elever, der føler de har brug for at blive bedre til at anvende illustrationer i deres daglige skolearbejde. 
 
Læringselementer  
Mål:  

 Eleven har kendskab til arbejdsprocessen, når digitale fotos indgår i kreative illustrationer på internettet og i trykte medier. 

 Eleven kan udarbejde illustrationer til rapporter og præsentationer i skolesammenhæng 

 Eleven kan udarbejde et udkast til en brochure eller poster med henblik på at formidle viden om et veterinært emne til kolleger og/eller kunder. 

Undervisningens indhold: 

 Fotografering, billedbehandling og kreativ kommunikation ved hjælp af digitale fotos. 

 Hvilke regler er gældende? 
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Læringsmiljø  
Form: 
Den praktiske opgaveløsning ved computeren har en fremtrædende plads i undervisningen kombineret med værkstedsarbejde i det omfang det er nød-
vendigt for at tage fagligt relevante billeder. 
 
Underviserens rolle: 
At præsentere eleverne for de relevante programmer og metoder. At inspirere ved at vise fotos før og efter billedbehandling. At fungere som igangsæt-
ter og vejleder ved elevernes projektarbejde.   
 
Elevens rolle: 
Indlæring af relevante programmer og metoder som optakt til arbejde med fotografering, billedbehandling og kommunikation. 

 
Undervisningsmaterialer  
Koda på billedkunst http://www.billedkunst.dk/undervisning/erhvervsskoler_og_erhvervsakademier.aspx 
o.a. 
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført 
 
Faglige kompetencer: 
Elevens faglige kompetencer vil blive vurderet efter de mål, der er beskrevet under læringselementet 
 
Personlige kompetencer: 
Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer. 
 
Dokumentation: 
Afsluttende exhibition på holdet, hvor de kreative illustrationer anvendes til formidling af et emne. 
 
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
Læreren anvender digitale medier og billedbehandling på et øvet niveau. Motiveret for kreativ, pædagogisk formidling. 
 
Udstyrstype: 
PC til hver elev med Office-pakke, fagrettede programmer, internetadgang.  
Printer, projektor, scanner, digitale kameraer mm. 
 
Lokaletype:  

http://www.billedkunst.dk/undervisning/erhvervsskoler_og_erhvervsakademier.aspx
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It-lokale  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 20 elever.  
 
Sidst redigeret: 17112015 (mot) 
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Kæledyrsøkonomi 

 

Titel  
Kæledyrsøkonomi  
 
Elevrettet beskrivelse  
I dette fag arbejder vi med kæledyrsøkonomi. Hvad koster det at anskaffe, passe og holde et kæledyr på forsvarlig vis? Hvilke udgifter kan man som 
kæledyrsejer forvente ved anskaffelsen, det første år og hele dyrets liv? Hvem er udbyder af ydelserne? Du vil komme til at undersøge priser på udstyr, 
foder, aktivering, pasning, udgifter til dyrlæge og pelspleje, dyreforsikringsløsninger og andre relevante udgifter ved hold af kæledyr. Du bliver bedre til 
at lægge et kæledyrsbudget, og du kan give klienter en bedre vejledning fremadrettet.  
Eleverne er selv med til at præge indholdet af undervisningen ved valg af forskellige kæledyr og scenarier.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer 
 
Elevens arbejdstid  
10 timer. Der forventes ikke hjemmearbejde  
 
Elevforudsætninger  
Faget er for elever med og uden praktikplads.  
 
Læringselementer  
Mål: 

 Du får viden om hvilke elementer og ydelser, der indgår i et kæledyrsbudget 

Undervisningens indhold:  
Introducerende oplæg, lærerstyret og brainstorm på, hvilke ydelser der skal inddrages i budgettet.  
Gruppeopgave: opsøgende arbejde - internet. Indhente priser på relevante ydelser og opstille budget eller oversigt over udgifter evt. i regneark.  
Diskussion i forhold til hvilke elementer, der skal med, og minimumsbudget versus den ideelle situation. Lovgivning inddrages, når det er relevant.  
Der skal laves et budget for såvel hund, kat og en anden dyreart, f.eks. hest eller et krybdyr. dyr 
 
Fra faget informationsteknologi:  
Mål 2: Forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af brancherelevante opgaver.  
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Læringsmiljø  
Valgfaget er efter en kort lærerintroduktion baseret på gruppearbejde og gruppediskussioner mundende ud i et fælles produkt skabt af gruppen 

 
 
Lærerrolle  
Læreren vil give dig oplæg og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at gennemføre løsning af opgaver. Eventuelle problemer skal du løsei samarbejde med din gruppe, din lærer, faglige 
vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).  
 
Krav til produkt og proces  
Undervejs i forløbet  Er der krav dels at møde op til timerne samt krav om aktiv deltagelse i gruppearbejdet 

Undervisningsmaterialer  
Adgang til internet.  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført. Du kan kun gennemføre faget, hvis din fraværsprocent i faget ikke har været højere end 50%. 
Endvidere skal du personligt fremlægge din egen gruppes produkt  for det etablerede karrusel team 
 
Evaluering  

Faglige kompetencer:  
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op målet: Du får viden om hvilke elementer og ydelser der indgår i et kæledyrs-
budget  

I forbindelse med fremlæggelsen af gruppens fælles produkt (powerpoint) vil der være kollega feedback. Endvidere vil der være en en individuel feed-
back på, hvorledes gruppearbejdet har fungeret.  
 
Personlige kompetencer:  
Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer. I evalueringen vil indgå:  
Dine evner til at samarbejde.  
Dine evner og lyst til at tage ansvar og vise initiativ til at formulere og løse de faglige opgaver.  
 
 
Dokumentation  
Grupperne udarbejder et powerpoint omhandlende  udgifter ved de valgte kæledyrshold.  
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Systematisk feedback  
Valgfaget indgår i den systematiske feedback.  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med viden om kæledyrsøkonomi.  
 
 
Udstyrstype:  
 
Internetadgang. Adgang til PC. Regneark  
 
 
Lokaletype:  
 
Teorilokale  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 28 elever.  
 
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Meritprojekt 

Titel  
Meritprojekt  
 
Elevrettet beskrivelse  
Som hovedregel skal du beskæftige dig med et selvvalgt emne, som interes¬serer dig. Emnet skal være fagligt relevant for en veterinærsygeple-jeelev. 
Du får tilknyttet en vejleder, som kan hjælpe f.eks. med litteratur eller praktiske og faglige problemer. Produktet skal være skriftligt, med mindre du afta-
ler andet med din vejleder. Der er visse formkrav til det skriftlige arbejde. Du kan vælge at samarbejde med en anden elev. Afleveringsfrist aftales med 
din vejleder.  

Varighed  
1 uge (26 timer) eller 1,5 uger (40 timer)  
 
Elevens arbejdstid  
26 timer eller 40 timer.  
 
Elevforudsætninger  
Eleven har godskrivning/merit i et eller flere fag, som varighedsmæssigt svarer til meritfaget.  
 
Læringselementet  
Emner/temaer:  
Praksisrelevante emner, som er en del af naturlige arbejdsopgaver i veterinær praksis for en 1. års elev. Emnerne kan være teoretisk eller prak-tisk 
funderet.  
 
Læringsmiljø  
Mål: 

 Eleven har kendskab til praksisrelevante emner, som er en del af naturlige arbejdsopgaver i veterinær praksis for en 1. års elev. 

Undervisningens indhold: 
Læringselementet gennemføres som et projektforløb tilrettelagt af din lærer og dig selv.  
 

Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (eller din gruppes) arbejde. Vejlederen vil alt efter dit behov støtte 
dig igennem processen.  
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Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra din udarbejdede plan og er ansvarlig for, at denne overholdes. Eventu-
elle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer/vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).  
 

Krav til produkt og proces  
Ved afslutningen af meritprojektet skal du aflevere en skriftlig rapport (eller et andet produkt, aftalt med vejlederen) om det veterinærsygeple-jerelevante 
emne. Rapportens omfang og indhold skal godgøre en arbejdsindsats svarende til fagets omfang.  
 

Undervisningsmaterialer  
Veterinærsygeplejefagligt relevant materiale kan lånes på skolens bibliotek.  
 

Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført. Vejlederen udfærdiger en skriftlig udtalelse på basis af elevens arbejde og produkt.  
 

Dokumentation  
Eleven udarbejder dokumentation over det selvvalgte veterinærsygeplejerelevante emne. Produktet er som udgangspunkt en skriftlig rapport, men kan 
også være andet materiale (film, folder mm.).  
Du skal fører logbog over din arbejdsproces. Logbogen afleveres med rapporten.  
 

Feedback  
Vejlederen giver løbende feedback og fokuserer både på opgaven, processen og elevens selvregulering ift. egne læreprocesser. I forhold til det sidste 
indgår logbogen som procesværktøj.  
 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
Dyrlæge eller veterinærsygeplejerske eller anden relevant faglærer.  
 

Udstyrstype:  
Pc.  
 
Lokaletype:  
Grupperum/stillerum  
 
Deltagere min. / max.: Intet min., intet max.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot)  
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Præsentationsteknik og formidling 

 

Titel  
Præsentationsteknik og formidling  
 
Elevrettet beskrivelse  
I dag bliver der stillet høje forventninger til jeres evner inden for formidling. Dette uanset om det er publikum, klienter eller kunder I står over for. Du 
lærer at stå foran en større forsamling, at sælge ideer og holdninger til andre, at give en god fremlæggelse foran klassen og at holde en tale til familien 
eller vennerne. Vi arbejder også med at lave den gode PowerPoint præsentation.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer.  

Elevens arbejdstid  
10 timer  
 
Elevforudsætninger  
Interesse for den gode præsentation.  

Læringselementer  
Mål:  

 Eleven får forståelse for vigtigheden i præsentationer og fremlæggelser inden for deres profession og i løbet af uddannelsen til veterinærsyge-

plejerske.  

 Eleven får kendskab til definition af målgrupper. Unge, gamle, kunder, og mennesker på forskelligt fagligt niveau.  

 Eleven får værktøjer til at håndtere forskellige aspekter af kommunikation og præsentationsteknik: rådgivning, kropssprog, fremlæggelser for 

klassen, til eksamen og i andre situationer. 

Undervisningens indhold: 
Præsentationer med elektroniske hjælpemidler som f.eks. Powerpoint og med anvendelse af genstande til demonstration  
 
Læringsmiljø  
Læringselementet gennemføres som et kursus og øvelser, tilrettelagt af din lærer.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de forskel-
lige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannel-sesplan.  
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Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra den givne procesplan og er ansvarlig for, at denne overholdes. Eventu-
elle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art).  
 
Krav til produkt og proces  

Til sidst skal du lave en præsentation – mundtlig fremlæggelse.  

Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.  
 
Evaluering:  

Aktiv deltagelse i undervisningen og mundtlig fremlæggelse.  
 
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med kendskab til præsentationsteknik.  
 
Udstyrstype:  
 
Pc, projektor, videokamera mm.  
 
Lokaletype:  
 
Teorilokale.  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 28 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Sikker håndtering af hest og basal hesteadfærd 

 

Titel  
Sikker håndtering af hest og basal hesteadfærd  
 
Elevrettet beskrivelse  
I faget får du indsigt i, hvordan du, både som fagperson men også privat, omgås heste på en sikker måde. Det bliver undervist i, hvordan forskellige 
situationer som veterinærsygeplejersken kan komme ud for, kan løses sikkert og hensigtsmæssigt. Grundelementerne i hesteadfærd gennemgås, her-
under hvorfor heste reagerer som de gør.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer.  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer, der påregnes ikke hjemmearbejde.  
 
Elevforudsætninger  
Elever med intet eller meget lidt kendskab til hestehåndtering. Faget er IKKE rettet mod elever med hestespeciale.  
Eleven skal bære sikkerhedssko, hjelm og praktisk tøj ved arbejdet med hestene.  
 
Læringselementer  
Mål: 

 Eleven kan gennemfører de praktiske opgaver i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og hestene. 

Undervisningens indhold: 

 Eleven får indsigt i hesteadfærd og hvad der ligger til grund for hestes måde at reagere på.  

 Eleven får indsigt i, hvordan hun på en sikker måde kan omgås med heste.  

 Eleven får indsigt i forskellige måder, hvorpå heste kan håndteres i og uden for stalden.  

 Eleven får gennem egne observationer indsigt i hestes adfærd  

 Eleven får afprøvet de praktiske metoder i forskellige situationer. 

For at eleven skal kunne agere korrekt og undgå at komme ud i situationer, hvor hest eller mennesker kan komme til skade, får eleven teoretisk viden 
samt praktiske værktøjer.  
Der bliver undervist teoretisk i hesteadfærd, samt i sikre måder at omgås med heste.  
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Eleven får gennem praktiske øvelser, afprøvet forskellige måder at håndtere heste på. Det bliver også arbejdet praktisk med sikker omgang med heste.  
For at forstå, hvorfor forskellige situationer kan opstå, bliver hestene observeret i stald, på fold samt når de håndteres.  
 
 
Læringsmiljø  
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge din (og din gruppes) arbejde. Læreren vil give dig oplæg til de forskel-
lige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet ud fra de givne anvisninger. Eventuelle problemer skal du løse i samarbejde 
med din gruppe og din lærer.  
 
Sikkerhed  
For at undgå ulykker og farlige situationer skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser i stald, ridehus og på fold kunne arbejde sikker-
hedsmæssig forsvarligt med hestene og det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler og anvisninger fra læreren og 
staldmesteren overholdes. Der bæres sikkerhedssko ved arbejde med hestene fra jorden.  

Undervisningsmaterialer  
Diverse bilag.  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.  
 
Evaluering  

Faglige kompetencer:  
Hvordan du gennemfører de praktiske opgaver i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og hestene.  
 
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med viden om hestes adfærd samt rutine i at arbejde veterinært med heste.  
 
Udstyrstype:  
 
Udstyr til håndtering af heste, herunder træktov og grime af horsemanship-type.  
 
Lokaletype:  
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Teorilokale (rytterstuen) og adgang til stald, ridehus, ridebaner samt folde.  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 20.  
 
Sidst redigeret: 11022016 (mot) 
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Temadag på Grundforløb 2 

 

Titel  
Temadag på Grundforløb 2  
 
Elevrettet beskrivelse  
I dette fag vil der kunne forekomme forskellige elementer fra gang til gang. Det kunne være ekskursioner, specifikke emner. Dog vil det fælles omdrej-
ningspunkt være, at eleven får et øget kendskab til fagrelevant indhold. 

Varighed  
0,24 uge svarende til 6 timer  
 
Elevens arbejdstid  
6 timer  
 
Elevforudsætninger  
Dette er et obligatorisk valgfag.  

Læringselementer  
Mål:  

 Eleven får øget kendskab til fagrelevant indhold på grundforløb 2 

Undervisningens indhold:  
Fagrelevant indhold 
 
 
Læringsmiljø  
Læringselementet gennemføres som et kursusforløb tilrettelagt af din lærer. Der vil være læreroplæg. Der vil evt. kunne være ekskursioner.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige emner. 
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til gennemføre arbejdet   
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Undervisningsmaterialer  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
 
Lokaletype:  
 
 
 
Deltagere min. / max.: Min.– max.  
 
Sidst redigeret: 27042015 (mot) 
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Udendørs motion 

 

Titel  
Udendørs motion  
 
Elevrettet beskrivelse  
I dette fag får du muligheden for at røre dig, få sved på panden og frisk luft. Der vil være forskellige fysiske aktiviteter, som varierer afhængig af elevan-
tal og vejrforhold. Undervisningen foregår som udgangspunkt udendørs. Eksempler på de aktiviteter du kan blive præsenteret for kan være boldspil, 
naturfitness, orienteringsløb, styrketræning, gåture i naturen, cykeltur mm.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer. Hjemmearbejde.  
 
Elevforudsætninger  
Valgfaget er for elever med og uden praktikplads. Der medbringes egnet påklædning og fodtøj til udendørs motion.  

Læringselementer  

Mål:  

 At eleven får en forståelse af vigtigheden for, at have en fysisk god form og oplever glæden ved at bevæge sig samt ved udendørs aktivitet  

Undervisningens indhold:  
Afhængig af elevantal og vejrforhold vil undervisningen indeholde forskellige idrætsgrene. Eksempler herpå kan være udendørs boldspil (volleyball, 
rundbold, mm.), styrketræning, konditionstræning, løb og gang.  
 
Læringsmiljø  
Læreren vil sammen med dig og holdet tilrettelægge dagens motionsform/-er.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som træner, instruktør og coach.  
 
Elevrolle  
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Du skal selv være aktiv i forhold til gennemføre dagens aktiviteter.  
 
Krav til proces  
Undervejs i forløbet vil der være krav til aktiv deltagelse i øvelserne  
Undervisningsmaterialer  
 
Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med interesse for motion og natur  
 
 
Udstyrstype:  
 
Bolde, boldbat, kegler mm.  
 
Lokaletype:  
 
Volleybane, udendørs areal til motion og bevægelse. Omklædningsfaciliteter med adgang til brusebad.  
 
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 28 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Veterinærsygeplejersken på dyreklinikken. Smådyr eller hest. 

 

Titel  
Veterinærsygeplejersken på dyreklinikken. Smådyr eller hest.  
 
Elevrettet beskrivelse  
Dette valgfag giver indblik i hvad en veterinærsygeplejerske laver. Der vil være debat om de muligheder en uddannelse som veterinærsygeplejerske 
giver. Ligeledes vil eleven få indblik i, hvilke forventninger dyreklinikken kan have til eleven.  

Varighed  
0,4 uge eller 10 timer  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer. Der forventes ikke hjemmearbejde.  
 
Elevforudsætninger  
Valgfaget er for de elever på grundforløb 2, der ikke har en uddannelsesaftale med et praktiksted.  
 
Læringselementer  
Mål: 

 Eleven har ud fra udarbejdet materiale bekræftet at det er et fortsat ønske at fortsætte i faget 

Undervisningens indhold: 

• Brainstorm om hvilke arbejdsopgaver, der knytter sig til arbejdet som veterinærsygeplejerske. Det kan være på en dyreklinik, dyrehospital, hestehospi-
tal eller i andre brancher  
• Hvilke forventninger kan arbejdspladsen have til eleven  
• Er det nok ”at elske” dyr?  
• Praktiske opgaver i forbindelse med ”butikken i klinikken”  

• De stillede opgaver skal løses i fællesskab.  

Læringsmiljø  
Valgfaget vil være et projektforløb tilrettelagt af underviser, med mulighed for justering efter elevernes egne ønsker. Valgfaget veksler mellem praktisk 
arbejde og debat i et fælles forum.  
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Lærerrolle  
Underviseren vil veksle mellem at fungere som vejleder, oplægsholder og sparringspartner.  
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre arbejdet med de aftalte opgaver. Eventuelle problemer skal du løse i samar-bejde med 
din gruppe, eller underviser.  
 
Sikkerhed  
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser kunne arbejde sikker-
hedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. Ved arbejde med hestene skal der 
bæres sikkerhedssko.  

Undervisningsmaterialer  
Foder, utensilier, aktivitetslegetøj eller andet relevant materiale til at lave en salgsudstilling ud fra.  
Adgang til rengøringsmaterialer.  

Bedømmelser  
Eleven udarbejder et skriftligt materiale, video eller andet, der beskriver elevens refleksioner over, hvad det vil sige at arbejde som veterinær-sygeple-
jerske. Dette gennemgås med underviser, evt. i fællesskab med andre elever. Formålet vil være, at af- eller bekræfte om eleven ønsker at fortsætte i 
faget.  
 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Underviser skal have kendskab til de arbejdsopgaver, elever på veterinærsygeplejerskeuddannelsen kan opleve gennem deres praktiktid.  
 
Udstyrstype:  
Reoler og skabe. Rengøringsudstyr. Materialer og utensilier der kan forefindes i en veterinær praksis.  
 

Lokaletype:  
Der skal skemalægges primært i lokaler med mulighed for at lave udstilling med foder og utensilier.  
Lokaler hvor øvelser i rengøring og udstillingsopsætning muliggøres.  
 

Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 28 elever.  
 

Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
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Veterinært fagsprog 

Titel  
Veterinært fagsprog  
 
Elevrettet beskrivelse  
Du vil blive præsenteret for anvendelsen af latin og græsk som fagsprog i veterinærmedicinen. Vi øver udtale samt brug af latinske fagudtryk og snuser 
til anatomiens betegnelser. Vi vil meget kort beskæftige os med de simpleste grammatiske regler.  

Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer.  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer  
 
Elevforudsætninger  
Ingen. 

Læringselementer  
Mål: 

 Eleven kan ved afslutningen af kurset afholde et lille oplæg om et selvvalgt emne med relevant fagsprog. 

Undervisningens indhold:  

Eleven får kendskab til det veterinærmedicinske fagsprog, som stammer fra latin og græsk og lærer fagtermer på engelsk. 

 Introduktion til ”lægelatin”  

 Det latinske alfabet  

 Udtaleregler og betoning  

 Kort introduktion til anvendt latinsk grammatik  

 Romertal  

 Præfixer  

 Introduktion til anatomisk latin/græsk 

 Organernes navne  

 Termer til beskrivelse af patologiske tilstande.  

 Anvendelse af anatomiske og kliniske ordbøger. 
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Undervisningen vil både have fokus på det skriftlige og det mundtlige, og der øves korrekt udtale af  veterinærmedicinske fagudtryk på dansk.  

Læringsmiljø  
Læringsaktiviteten gennemføres som et kursusforløb tilrettelagt af læreren.  
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som faglig vejleder. Læreren vil give dig oplæg til de forskellige emner, og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen.  
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at deltage aktivt i undervisningens øvelser, diskussioner, i gruppearbejde og ved egne oplæg.  
 
Krav til produkt og proces  
Undervejs i forløbet vil der være løsning af opgaver både selvstændigt, i grupper og i klassen.  
Ved afslutningen af kurset skal du holde et lille oplæg om et selvvalgt emne med relevant fagsprog.  

Undervisningsmaterialer  
Tekster til introduktion af veterinærmedicinsk fagsprog.  
 
Diverse bøger:  
Kliniske ordbøger (til opslag)  
Terminologica anatomica (til opslag)  
Latinsk ordbog (til læreren)  
Evt. De lingua anatomica (til læreren)  
 

 

Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.  
Evalueringen baseres på elevens fremmøde og aktive deltagelse i faget, herunder mundtligt oplæg.  
Der er ikke krav om skriftlig dokumentation.  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med godt kendskab til veterinærmedicinsk fagsprog (medicinsk og anatomisk latin, græsk).  
 
Udstyrstype:  
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Pc.  
 
Lokaletype:  
 
Teorilokale.  
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 28 elever.  
 
Sidst redigeret: 03112015 (mot) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

 

 
104 

Zoologi 

Titel  
Zoologi  
 
Elevrettet beskrivelse  
Du vil få kendskab til zoologiens systematik og klassifikation, nærmere bestemt hvirveldyrenes opdeling og grundlaget for denne. Vi kigger nærmere på 
pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk.  
Varighed  
0,4 uge svarende til 10 timer.  
 
Elevens arbejdstid  
10 timer, der påregnes ikke hjemmearbejde.  
 
Elevforudsætninger  
Faget er for elever med og uden praktikplads.  
 
Læringselementer  
Mål: 

 Kendskab til zoologiens systematik og klassifikation med fokus på hvirveldyr 

Undervisningens indhold: 

Hvirveldyrenes zoologi (systematik og klassifikation) og deres forskellighed. Hvad kendetegner pattedyr, fugle, krybdyr, padder og fisk? Der arbejdes 
med grundbegreber inden for systematik og klassifikation.  

Læringsmiljø  
Faget er et kursusforløb, tilrettelagt af din lærer.  
 
Lærerrolle  
Din lærer vil have rollen som underviser og faglig vejleder.  
 
Elevrolle  
Du skal selv være aktiv i forhold til at gennemføre arbejdet med faget.  
 
 
Undervisningsmaterialer  
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Kompendium i zoologi.  
 

Bedømmelser  
Faget bedømmes med gennemført/ikke gennemført.  
 
Evaluering  

Faglige kompetencer:  
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til målet: kendskab til zoologiens systematik og klassifikation med fokus på 
hvirveldyr.  
 
Personlige kompetencer:  
Dine personlige kompetencer vil blive evalueret i forhold til, hvordan du fungerer i de forskellige undervisningssituationer.  
 
Systematisk feedback  
Valgfaget indgår i den løbende feedback.  
 
Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr  
Lærerkvalifikationer:  
 
Lærer med kendskab til og indsigt i zoologi.  
 
Lokaletype:  
 
Teorilokale.  
 
Deltagere min. / max.: Min. 12 – max. 20 elever.  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sidst redigeret: 03112015 (mot) 


