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Den lokale undervisningsplan (sektion 1) 

Generelt for HANSENBERGs erhvervsuddannelser 
Navnet HANSENBERG har dybe rødder i skolens historie. Det var nemlig borgerskolelærerne P. 
Hansen og Chresten Berg, der tog første skridt til Kolding Tekniske Skole ved at oprette en aften-
skole for lærlinge inden for håndværk i 1854. Hansen og Berg havde en drøm:  
 
At alle unge mennesker skulle have mulighed for at blive til noget. 
 
HANSENBERGs mission  
Vi skaber lærelyst og giver studie- og erhvervskompetence 
 
Hvert år vælger mere end 3.500 elever at uddanne sig på HANSENBERG i kortere eller længere 
uddannelsesforløb. Vi har fokus på den enkelte elevs læring, faglige indsigt og dannelse.  
 
Bliv dig selv er vores løfte til eleverne, og det løfte kan vi kun indfri ved at både elever, skole og 
erhvervsliv er i åben dialog og gør en fælles indsats. Vi gør vores yderste for, at den fælles indsats 
understøtter, at hver enkelt elev får den bedste uddannelse – uddannelse med fremtid. 
 
HANSENBERGs vision  
Danmarks foretrukne skole på vores felt 
 
Teknologierne og arbejdsmarkedets behov udvikler sig hastigt inden for vores uddannelsesfelt. 
Dette påvirker de krav til færdigheder, som eleverne bliver mødt med videre i uddannelsessyste-
met og i deres erhvervskarriere.  
 
Vores mål er at sikre høj undervisningskvalitet og til stadighed at bevare skolens udviklingsevne. 
Derfor prioriterer vi faglig udvikling. Det gælder både inden for vores faglige områder og i forhold til 
vores måde at undervise eleverne på.  
 
Vi vil imødekomme erhvervslivets og de videregående uddannelsers efterspørgsel på veluddanne-
de elever fra HANSENBERG – også i fremtiden. Vi yder dermed vores bidrag til, at Danmark kan 
opretholde et højt fagligt niveau og konkurrenceevnen på et globalt marked. 
 
HANSENBERGs strategiske fokus 
 
Digitalisering 
Bæredygtighed 
XHOUSE  
Internationalisering 
 
Vi arbejder med ovenstående fire strategiske fokusområder, som bidrager til, at vi kan leve op til 
vores mission – og nå vores vision. Klik på linkene, og læs mere. 
 
HANSENBERGs værdigrundlag 
 
Vi er ordentlige  
Vi behandler hinanden med respekt, tager hensyn og stiller krav 
 
Vi er modige 
Vi viser handlekraft og tager ansvar, når vi møder nye opgaver og forandringer 
 



  
 

 
 

 
Vi er nysgerrige 
Vi fremmer lærelyst samt opsøger og giver feedback på rette sted  
 
Vi er engagerede 
Vi gør os umage, prioriterer og gør gerne en ekstra indsats 
 
Værdierne beskriver de forventninger, vi har til hinanden på skolen, uanset om man er elev eller 
medarbejder. Vores daglige indsats og samarbejde hviler på skolens værdigrundlag. 

Praktiske oplysninger  

Skolens navn: HANSENBERG 
Institutionsnummer: 621401 
 
HANSENBERG danner rammen om 5 brancheskoler: Organia, Vitia, Teknia og Designia, der ud-
byder en lang række erhvervsuddannelser, samt HANSENBERG Tekniske Gymnasium, hvor ele-
verne kan tage HTX-uddannelsen inden for de tre udbudte studieretninger. Hertil kommer omfat-
tende kursusvirksomhed og efteruddannelse (AMU- og virksomhedstilpassede kurser). Skolen har 
omkring 1300 elever.  
 
HANSENBERG har 3 adresser: På Skovvangen 28 ligger brancheskolerne Vitia og 
HANSENBERG Tekniske Gymnasium. På C.F. Tietgens Vej 5, 9 og 11 har Designia, Teknia og 
XHOUSE til huse. Lidt uden for Kolding – nærmere bestemt i Vranderup – ligger brancheskolen 
Organia, der udbyder skolens uddannelser inden for dyr og jordbrug. På alle 3 adresser har vi er-
stattet de traditionelle klasseværelser med åbne læringsrum, auditorier og fleksible mødelokaler.  
 
Pære-, Æble-, Kirsebær- og Blommegården er navnene på de 4 bygninger, der tilsammen udgør 
erhvervskostskolen med 120 enkeltværelser og 40 dobbeltværelser. Golfen, der ligger på Bertram 
Knudsens Vej 39 er også en del af skolehjemmet. 
 
 
Erhvervskostskolen ligger i nær tilknytning til undervisningsbygningen på Skovvangen, hvor ele-
verne frem til kl. 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 undervisningens organisering og gennemførelse på vores 
skole. 
 
 
Direktør: Morten Kaj Hansen mkh@hansenberg.dk 
Vicedirektør: Per Søgaard Jørgensen psj@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Organia 
Skolechef: Niels Peter Hansen nph@hansenberg.dk 
Uddannelsesleder: Jens Jacobsen jja@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Designia 
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk 
Uddannelsesleder: Tina Haarbo Kristensen thk@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Teknia A 
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk 



  
 

 
 

Uddannelsesleder: Bettina Mortensen btm@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Teknia B 
Skolechef: Dan Zielke dz@hansenberg.dk 
Uddannelsesleder: Kim Fast kf@hansenberg.dk 
 
Brancheskolen Vitia 
Skolechef: Kirsten Grosen kpo@hansenberg.dk 
Uddannelseskoordinator: Janne Højvang Krogh jhk@hansenberg.dk 
 
HANSENBERG Tekniske Gymnasium 
Rektor: Carsten Schmidt cas@hansenberg.dk 
Uddannelseskoordinator: Amira Saric ams@hansenberg.dk 
 
Læs mere om HANSENBERG på skolens hjemmeside: www.hansenberg.dk 

Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 

HANSENBERG har gennem mange år haft et stort fokus på det pædagogiske og didaktiske arbej-
de på skolen. 
 
Modellen God pædagogik og didaktik sætter fokus på de områder og temaer, som er en del af den 
pædagogiske og didaktiske udvikling. Målet er at sikre god praksis og gøre skolens elever så dyg-
tige, som de kan.  
 
Temaerne i modellen kan bruges som afsæt for pædagogiske og didaktiske dialoger og drøftelser i 
teamene, hvor elevernes læring sættes i centrum. 

 

I 2017 fik HANSENBERG sin første digitaliseringsstrategi, hvilket betød, at skolen valgte et nyt 
LMS-system (Moodle) og en 1:1 løsning, hvor alle nye elever får stillet en iPad til rådighed, når de 
starter på en uddannelse på HANSENBERG. 
 
Inddragelsen af digitale teknologier har selvfølgelig betydning for måden at tænke undervisning på. 
Det giver underviseren nye redskaber, der kan inddrages i både forberedelsen, gennemførelsen og 
evalueringen af undervisningen. 



  
 

 
 

 
Digitale teknologier skal bruges i undervisningen, så elevernes læring understøttes på den mest 
hensigtsmæssige måde. Lærerens planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisningen 
tager afsæt i e-didaktiske overvejelser, der understøtter et fleksibelt læringsmiljø med udgangs-
punkt i den enkelte elev. Udgangspunktet er, at de unge vokser op i et digitaliseret samfund, og 
skolen skal understøtte, at de tilegner sig kompetencer til at begå sig i et digitaliseret samfund med 
den digitale dannelse og det ansvar, som dette fordrer. 
 
Visionen er, at digitale teknologier anvendes, når undervisningen forberedes, gennemføres, evalu-
eres og rammesættes, så det fremmer den enkelte elevs læring og dannelse samt kompetencer til 
at indgå i og bidrage til det omgivende samfund. Det er af afgørende betydning, at den enkelte elev 
oplever sig selv både som deltager og producent i forhold til egne læreprocesser. 
 
Digitale teknologier er en del af alle fag, fagdidaktikken og undervisningen, og digitalisering skal 
skabe grundlag for udvikling af nye eller ændrede læringsformer. Digitale teknologier er centrale 
temaer som fagdidaktisk løftestand, styrket differentiering, videndeling og eleverne som producen-
ter. 
 
Ovenstående er et uddrag af skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Den fulde versi-
on kan ses her: www.hansenberg.dk 
 

Overordnet bestemmelse om elevens arbejdstid 

Elevens arbejdstid gennemføres efter gældende regler jf. § 73, stk. 2 i Bekendtgørelse om er-
hvervsuddannelser. 
Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og ele-
vens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning. Minimumstime-
antal for lærerstyret undervisning i grundforløbet er 26 timer. 
 

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, jf. hovedbekendtgørelsen.  
 
Bedømmelsesplanen fungerer som kommunikationsredskab ved evaluering og bedømmelse. Be-
dømmelser, der efterfølgende danner baggrund for samtaler mellem skole og virksomhed og mel-
lem skole og elev. 
 
Bedømmelsesplanen er med til: 

• at eleven får viden om eget niveau og egne potentialer gennem feedbacksamtaler og prøver 
• at danne grundlag for præcisering af særlige indsatsfelter 
• at danne grundlag for kommunikation mellem elev, praktiksted og skole. 

 
Bedømmelsesplanen er desuden kommunikations- og dokumentationsredskab ved eventuelt sko-
leskift og dokumentationsredskab ved eventuelle tvistigheder i relation til karaktergivning. 
 
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på hovedområde eller uddannel-
sesniveau: 



  
 

 
 

• 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/-bog gennemføres en kompetence-
vurdering af eleven. Kompetencevurderingen foretages almindeligvis inden to uger fra påbegyn-
delse af undervisningen og omfatter en vurdering af elevens forudsætninger i forhold til den øn-
skede uddannelse. 

I kompetencevurderingen indgår elevens: 

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 ar-

bejdserfaring, hobby, interesser mv. 

Vurderingen af formelle og reelle kompetencer anvendes fortrinsvis til at fastsætte eventuel merit 
og afkortning af uddannelsesforløbet. 
 
Forudsætninger for gennemførelse 
Herunder vurderes, om eleven har de fornødne forudsætninger for at gennemføre den ønskede 
uddannelse. Eventuelle særlige krav, der er gældende for uddannelsen, medtages i vurderingen. 
Ved at vurdere forudsætningerne for at kunne gennemføre er det målet at sikre, at valget af uddan-
nelse er det rette for eleven. 

Vurdering af behov for særlige tiltag 
Herunder vurderes, om eleven har behov for særlig støtte eller supplerende undervisning. 
 
Regler for prøver og eksamen 
http://ipaper.ipapercms.dk/Hansenberg/Elevregler/Eksamensreglerapril2016/#/ 
  



  
 

 
 

Den lokale undervisningsplan (sektion 2) 

Uddannelser på HANSENBERG  
Nedenstående oversigt viser, hvilke uddannelser, der er på HANSENBERG. 
 
Undervisningen inden for hovedområdet Teknologi, byggeri og transport dækker uddannelserne på 
brancheskolerne Designia og Teknia. 
 
Fagretninger (Grundforløb 1) Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (hovedforløb) 
Bæredygtigt håndværk 
Energi og teknik 

Mediegrafiker 
Webudvikler 
Data- og kommunikationsuddannelsen 
Automatik- og procesuddannelsen 
Elektriker 
Træfagenes byggeuddannelse (tømrer) 
VVS-energiuddannelsen 
Smed  
Teknisk designer 
Beslagsmed 
Personvognsmekaniker 
Entreprenør- og landbrugsmaskinud-
dannelsen 
Karrosseriuddannelsen 
Lastvognsmekaniker 
Lager- og terminaluddannelsen 
Vejgodstransportuddannelsen 

Mediegrafiker 
Træfagenes byggeuddannelse 
(tømrer) 
VVS-energispecialist 
Smed 
Teknisk designer 
Personvognsmekaniker 
Beslagsmed 

  
 
Undervisningen på brancheskolen Vitia omfatter 2 hovedområder: 
1. Omsorg, sundhed og pædagogik 
2. Fødevarer, jordbrug og oplevelser 
 
Fagretning (Grundforløb 1) Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (hovedforløb) 

Hår, krop og sundhed 
Mad, oplevelser og mennesker 

Gastronom 
Tjener 
Frisør 
Fitnessinstruktør 
Tandklinikassistent 

Gastronom 
Tjener 
Frisør 
Fitnessinstruktør 
Tandklinikassistent 
Serviceassistent 

 
 
Undervisningen inden for hovedområdet Fødevarer, jordbrug og oplevelser dækker uddannelserne 
på brancheskolen Organia. 
 

Fagretning (Grundforløb 1) Uddannelser (Grundforløb 2) Uddannelser (hovedforløb) 
Dyr, landbrug og gartneri Dyrepasser 

Landbrugsuddannelsen 
Veterinærsygeplejerske 
Anlægsgartner  

Dyrepasser 
Landbrugsuddannelsen 
Veterinærsygeplejerske 
 

 
Det overordnede formål for undervisningen er, at flere elever bliver i stand til at fuldføre deres ud-
dannelse i et fleksibelt læringsmiljø. Lærerne fokuserer på den enkelte elevs styrker og behov ved 
hjælp af lærende feedback i en gensidig, forpligtende og fastholdende dialog.  



  
 

 
 

Alle elever bliver så dygtige, de kan, ved at møde individuelt tilpassede læringsaktiviteter, hvor 
elever, lærere og praktiksted samarbejder om elevens læringsprogression.  
Eleverne bidrager til et godt læringsmiljø ved at tage ansvar for hinanden og for en god social om-
gangstone. Eleverne opbygger en stærk faglighed gennem anerkendende og lærende feedback og 
skaber derved lærelyst og trivsel. 

Pædagogiske og didaktiske og metodiske overvejelser  

På HANSENBERG er undervisning tilrettelagt med udgangspunkt i skolens fælles pædagogiske og 
didaktiske grundlag (FPDG). 
 
Digitalisering – ændrede undervisningsformer og læringsmiljøer 
HANSENBERG ønsker et særligt fokus på kvaliteten af undervisningen, ved at lærerne vælger 
digitale teknologier til og fra på baggrund af deres refleksion over pædagogiske og didaktiske for-
mål. 
 
Hovedformålet er at udnytte de muligheder, som digitalisering giver, for at berige og ændre under-
visningsformerne, sikre fleksibel læring, anvende mobil teknologi, der ikke er afhængig af et institu-
tionelt defineret sted, og øge adgangen til online-læringsressourcer til gavn for elevernes læring. 
Det er ligeledes formålet, at anvendelse af digitale teknologier dels understøtter og kvalificerer ele-
vernes læreprocesser og udvikling af vigtige læringskompetencer, som evnen til problemlæse, 
arbejde kollaborativt, være kreativ og innovativ, dels udvikler og inspirerer til en didaktik, der giver 
lærere og elever mulighed for at implementere digitale teknologier. 
 
Øget anvendelse af digitale teknologier i undervisningen skaber mulighed for, at eleverne lærer på 
nye måder, i andre sammenhænge og med flere værktøjer. Øget brug af digitale teknologier åbner 
op for nye fleksible organisationsformer og differentierede arbejdsmetoder og spiller en rolle i for-
hold til at kvalificere de processer, der er knyttet til elevernes læring og undervisningens form. 
 
Ovenstående har vi fastholdt i nogle overordnede mål for det digitale pædagogiske og didaktiske 
arbejde. 
 
For eleverne: 
Eleverne mødes af et fleksibelt læringsmiljø, der sikrer den enkelte elevs læringsprogression. 
Eleverne kan tilgå undervisningsmaterialer uanset tid og sted (fleksibel læring). 
Eleverne anvender digitale teknologier i undervisningen, der kan styrke og transformere lærepro-
cessen til nye undervisnings- og læringsformer. 
Eleverne anvender en digital læringsplatform, som styrker elevernes indblik i deres egen progres-
sion og progression i faget. 
 
For lærerne: 
Lærerne er fortrolige med digitale teknologier, så disse integreres i alle fag som støtte til læring, 
som redskab til differentiering, variation og afveksling. 
Lærerne vælger digitale teknologier til og fra på baggrund af lærerens refleksion over pædagogi-
ske og didaktiske formål. 
Lærerne anvender undervisningsformer, hvor digitale teknologier er en naturlig del af planlægnin-
gen og evalueringen. 
Lærerne anvender digitale teknologier til differentiering af og variation i undervisningen. 
Lærerne anvender digitale teknologier som kompenserende værktøjer til bl.a. elever med skrift-
sproglige vanskeligheder. 
Lærerne udnytter de læringspotentialer, der ligger i at anvende teknologi, og skaber dermed øget 
læring, så de unge er kompetente til at møde fremtidens udfordringer. 



  
 

 
 

Lærerne medvirker til at styrke elevernes almene digitale dannelse. 
Lærerne anvender en digital læringsplatform til samtlige læringsforløb. 
 
Kodeks for god pædagogik og didaktik 
Målet for Kodeks for god pædagogik og didaktik-modellen er at øge kvaliteten i undervisningen. 
Der foregår rigtig meget god undervisning på HANSENBERG, og med kodekset er ønsket at skabe 
en systematik for udviklingen af undervisningen, så vi fortsætter med at udvikle gode undervis-
ningspraksis på alle uddannelser. 
 

 
 
 
 
 
 
Kvalitetsarbejdet på HANSENBERG 
Kvalitetsarbejdet sammentænkes på det pædagogiske område med den pædagogiske praksis. 
Målet er, at teamene får mulighed for at arbejde fokuseret med få indsatser, og at den pædagogi-
ske kvalitet opleves som en integreret del af hverdagen.  
 
Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem det, der måles på, og den indsats, der er i undervis-
ningen, dvs. tydelig sammenhæng mellem mål, indsats og effekt. Teamenes aktivitetsplaner fast-
holder og danner grundlag for opfølgningen. 
 
Læs mere om kvalitetsarbejdet her: https://hansenberg.dk/om-os/kvalitet-og-evaluering/ 
 
 



  
 

 
 

Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  

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, læ-
reren og senere praktikværten til at sikre, at elevens uddannelsesforløb imødekommer og under-
støtter 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, så den til enhver tid dokumente-
rer 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, ele-
ven opnår under skole- og praktikophold. Uddannelsesbogen omfatter både uddannelsens grund- 
og hovedforløb samt praktikuddannelsen. Ligeledes anvendes uddannelsesbogen under eventuel 
skolepraktik samt under praktik i en virksomhed eller i udlandet. Uddannelsesplanen og uddannel-
sesbogen er omdrejningspunktet i elevens samarbejde med læreren og i elevens arbejde med 
personlige kvalifikationer.  
 
Uddannelsesplan  
Uddannelsesplanen skal være udarbejdet, senest 2 uger efter at eleven har påbegyndt uddannel-
sen. 
 
Hvordan gennemfører skolen kompetenceudvikling og udarbejder elevens personlige ud-
dannelsesplan? 
Det er kontaktlæreren/faglærere, der kompetenceafklarer og laver uddannelsesplan de første 14 
dage. 
 
Kompetenceudvikling for voksne (EUV) 
Alle voksne over 25, der søger optagelse på EUD/EUX, bliver kompetenceafklaret ift. EUV-
reglerne ved en samtale, før de starter uddannelse. Søger de ind på Grundforløb 2 uden uddan-
nelsesaftale, er det skolens vejledere, der foretager afklaringen. Søger de ind med uddannelsesaf-
tale, vil det oftest være praktikværtskonsulenterne, der afklarer. 
 

Undervisningen på grundforløbets første og anden del samt hovedforløb 

Grundforløb 1 
Undervisningen på Grundforløb 1 (GF1) er for de unge, der kommer direkte fra folkeskolen, og 
undervisningen på Grundforløb 2 (GF2) er for de elever, der har gennemført Grundforløb 1, og for 
de elever, der har begyndende erhvervskompetencer eller supplerende grunduddannelse. 
 
Undervisningen på Grundforløb 1 og Grundforløb 2 er kendetegnet ved, at teori og praksis kombi-
neres i anvendelsesorienteret, værkstedsbaseret undervisning i projekter, hvor undervisningen er 
differentieret, så den enkelte elev bliver udfordret på egne evner og interesser i udviklingen af rele-
vante kompetencer. 
 
For at fremme læring og dannelse indgår motion og bevægelse som en naturlig del af hverdagen. 
Det centrale i tilrettelæggelsen af undervisningen er at stimulere elevens nysgerrighed og skabe 
rum til refleksion og fordybelse.   
 
 



  
 

 
 

Grundforløb 2 
Undervisningen på Grundforløb 2 består af 20 ugers fagspecifik undervisning kombineret med en 
række obligatoriske grundfag, som er målrettet en konkret uddannelse. Undervisningen er organi-
seret omkring forskellige praksisnære og anvendelsesorienterede projekter, hvor eleverne lærer at 
anvende metodiske og processuelle discipliner i en praktisk, faglig kontekst. Der etableres et fag-
fagligt fællesskab med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende og reflekterende prak-
sis. Det overordnede mål med Grundforløb 2 er at gøre eleverne kvalificerede, motiverede og af-
klarede til at fortsætte på et hovedforløb og dermed gennemføre en erhvervsuddannelse.  
 
Undervisningen på Grundforløb 2 tager udgangspunkt i uddannelsens generelle kompetencekrav, 
herunder en række almenkompetencer, hvor en række krav skal opnås, for at eleven kan påbe-
gynde undervisningen på et hovedforløb. Grundforløbets 2. del afsluttes med grundforløbsprøven 
samt grundfagseksamen. 
 
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 om-
kring 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. Grundforløb 2 slutter med grundforløbsprøven, 
som skal bestås for at komme ind på hovedforløbet. 
 

Grundforløbsprøverne 

Skolens standarder for indhold og niveau i alle grundforløbsprøver jf. § 27, stk. 6 findes på skolens 
hjemmeside sammen med de lokale undervisningsplaner for skolens Grundforløb 2: 
www.hansenberg.dk 
 
Hovedforløb 
For at begynde på skoleundervisningen på et hovedforløb skal eleverne have bestået grundfor-
løbsprøven samt eksamen i et eller flere grundfag – overgangskravene. 
 
Skoleundervisningen på hovedforløbet består af bundne og valgfri specialefag, grundfag, område-
fag samt valgfag. Der er til praktikperioderne en række praktikmål, som ligeledes skal opnås. Fa-
genes mål, niveau og varighed fremgår af de enkelte undervisningsbeskrivelser, som kan ses i 
sektion 3. 
 
Alle skoleophold starter med en afdækning af elevens faglige udvikling gennem den seneste prak-
tikperiode. 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 løbende feedbacksamtaler. Under samtalen tager eleven notater, som efter-
følgende skrives ind i elevens uddannelsesbog. Fokusfelterne fra feedbacksamtaler er væsentlige 
bidrag til indholdet i skoleerklæringen, som lærerteamet har ansvaret for at udfylde. I løbet af ele-
vens skoleperioder afholdes der trepartssamtaler, hvor eleven, virksomheden og faglæreren drøf-
ter elevens uddannelsesforløb. Et naturligt element i en trepartssamtale er en drøftelse af de mu-
ligheder, som skolens talentprogram, talentspor og fag på højere niveau giver.  
 
Talentarbejdet på HANSENBERG 
Talent er, når man kan gøre noget nemmere og mere kvalificeret end andre i forhold til sit fag og 
besidder potentialet og motivationen til at udvikle det endnu mere i fremtiden. 



  
 

 
 

 
Kan du lide at udfordre dig selv? 
Elsker du at lære nyt? 
Har du mod på at yde en ekstra indsats? 
 
På HANSENBERG arbejdes der kontinuerligt med talentudvikling og det at spotte og udvikle den 
enkelte elevs potentiale. Potentialet for kreativitet, innovation og samarbejde sammensmeltes med 
en stærk passion for faget og de teknologiske udviklinger. 
 
Vi tror på, at talent smitter og er med til at højne det faglige niveau på alle uddannelserne på 
HANSENBERG.  
 
Talentudvikling er et tilbud, men handler i lige så høj grad om vilje, vedholdenhed, engagement og 
tålmodighed. Motivation og arbejdsindsats er også vigtige faktorer, når det handler om at deltage i 
skolens forskellige talenttiltag. 
 
Talenttiltag på HANSENBERG er bl.a.  

• Muligheden for at vælge et fag eller flere på højere niveau end nødvendigt 
• Deltagelse i diverse workshops, som afholdes løbende henover året 
• Deltagelse i faglige konkurrencer, fx Skills  
• Deltagelse i webinarer   
• Deltagelse i workshops, ”Pop-up”-arrangementer, foredrag og seminarer i Danmark og/eller 

udlandet 
• Deltagelse i studietur og andet internationalisering 
• Udarbejdelse af særlige opgaver eller projekter inden for elevens valgfrie uddannelsesspe-

cifikke fag 
• Afholde foredrag for andre elever eller årgange. 

 
Flere informationer om ovenstående fås ved henvendelse til skolen og ved trepartssamtalerne. 
 
EUX 
EUX giver eleverne mulighed for at kombinere en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksa-
men. Dermed opnås en generel studiekompetence, som giver adgang til videregående uddannel-
ser. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt 
niveau. 
For mere information se https://hansenberg.dk/uddannelser/eux/i/oversigt 
 

Bedømmelser  

Alle uddannelser på HANSENBERG er omfattet af nedenstående principper for bedømmelser jf. 
BEK 570 af 07/05.2019 kap. 13 § 83. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956#id964adf80-c1eb-41d7-8c38-
252c5eb8b601 
 
 
Formål 
Formålet med bedømmelserne er at vejlede eleven gennem uddannelsen og øge elevens kend-
skab 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. 
 



  
 

 
 

Bedømmelses- og eksaminationsgrundlag 
De fastlagte mål i bekendtgørelserne for de respektive uddannelser danner udgangspunktet for 
enhver bedømmelse. Eksaminationsgrundlag og bedømmelsesgrundlag ved prøver, samt hvordan 
og hvornår den løbende og afsluttende bedømmelse foregår, fremgår af de visuelle oversigter i 
den lokale undervisningsplan for de enkelte uddannelser og læringsaktiviteter (sektion 3). 
 

Eksamensregler 

Skolens eksamensreglement – Eksamenshåndbog www.hansenberg.dk 
 
Eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for grundfag, der 
afsluttes på henholdsvis grundforløbets første og grundforløbets andel del findes i Bekendtgørel-
sen om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne.  
Find bekendtgørelsen her: www.retsinformation.dk 
 

Eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterier for afsluttende 
prøver og svendeprøver 

Følgende uddannelser på HANSENBERG har afsluttende prøver med en svendeprøve: 
beslagsmed, gastronom, tjener, frisør, VVS-energispecialist, smed, teknisk designer, mediegrafiker 
og Træfagenes byggeuddannelse (tømrer). 
 
Vejledninger til skuemestrene er udarbejdet af det faglige udvalg for de respektive uddannelser og 
forefindes på nettet. 
 
Følgende uddannelser på HANSENBERG har afsluttende prøver uden en svendeprøve: 
veterinærsygeplejerske, dyrepasser, landmand, fitnessinstruktør, tandklinikassistent og person-
vognsmekaniker.  
 
Beskrivelserne af de afsluttende prøver forefindes i sektion 3 i de lokale undervisningsplaner for de 
respektive uddannelser, som ligger på skolens hjemmeside www.hansenberg.dk 
 
Afsluttende prøve/ Svendeprøve er for samtlige uddannelser beskrevet i uddannelsesbekendtgø-
relsernes §6. 
 

Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse af skolepraktik  

Elever, der har bestået grundforløbet: 
• har ansøgt om en skoleaftale i SDBF 
• 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 grundfor-
løb. EMMA-vurderingen ligger til grund for optagelsen i Praktikcentret og skal derfor gennemføres 
inden startdatoen. Det er instruktøren, der gennemfører samtalen, dog i dialog med faglærerne på 
grundforløbet. For elever på fordelsuddannelse er det dog muligt at udskyde opstart i skolepraktik i 
op til 3 måneder efter afsluttet grundforløb. Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, 
hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Det er arbejdsgiverne, 
som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. 
 
 



  
 

 
 

 
 
EMMA-vurderingen 

EMMA-kriterierne er Praktikcentrets kvalitetsvurdering af, om en elev har opnået de nødvendige 
faglige (grundforløbsbeviset), almene og personlige forudsætninger for at kunne fortsætte på et 
hovedforløb. 

·       Eleven skal ved EMMA-samtalen dokumentere sin praktikpladssøgning i den personlige ud-
dannelsesplan – gerne med dokumentation fra arbejdsgiveren. 

·       Være registreret som praktikpladssøgende med en synlig profil på www.praktikpladsen.dk 
senest 8 uger før afslutningen af grundforløbet. 

·       Være registreret som aktivt søgende i skolens lære- og praktikpladskartotek, senest 8 uger 
før afslutningen af grundforløbet. 

·       Eleven skal ligeledes, i den måned, der ligger fra grundforløbets afslutning til opstart i Prak-
tikcentret, være aktivt søgende og have en synlig på praktikpladsen. 

·       Eleven skal ligeledes fra grundforløbets påbegyndelse have angivet 3 uddannelsesønsker i 
den personlige uddannelsesplan. 
 

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

• optage eleven i SDBF (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 grundforlø-
bets afslutning, medmindre eleven forinden har indgået en uddannelsesaftale eller kommer fra en 
fordelsuddannelse, hvor eleven kan vælge at udskyde opstart i op til 3 måneder. Eleven informeres 
skriftligt om optagelsen i Praktikcentret. 
 
Når eleven starter i Praktikcentret, skal instruktøren løbende vurdere, om eleven opfylder EMMA-
kriterierne. 
 

Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse og skolepraktik med 
adgangsbegrænsning   

På uddannelsen til frisør, veterinærsygeplejerske, dyrepasser, fitnessinstruktør, transport og logi-
stik, mediegrafiker og webudvikler er der dimensionering i forhold til Grundforløb 2. For at kunne 
påbegynde Grundforløb 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 ud-
dannelsesaftaler tildelt et vist antal kvotepladser. Alle elever kan søge om optagelse som kvote-
elev.  
 
Ved udvælgelse af kvoteelever vil der blive lagt vægt på elevens studieegnethed, modenhed, 
samarbejdsevner, personlige fremtræden og sidst men ikke mindst, hvor afklaret og motiveret ele-
ven er i forhold til 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 hjemme-
side under de berørte uddannelser. 



  
 

 
 

Skolepraktik (hovedforløb) 

Idet HANSENBERG er godkendt som praktikcenter, er målet at sikre, at 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 uddannelsesbekendt-
gørelsen for den enkelte uddannelse. Praktikcentret har det overordnede ansvar for tilrettelæggel-
sen af et samlet uddannelsesforløb for eleverne. Dette gøres dels ved brug af skolens værksteds-
faciliteter, dels ved anvendelse af forskellige aftaleformer og i begrænset omfang virksomhedsfor-
lagt undervisning (VFU).  
 
Følgende uddannelser indgår i Praktikcentret: personvognsmekaniker, smed, VVS-energitekniker, 
mediegrafiker, Træfagenes byggeuddannelse, teknisk designer, gastronom og frisør. 
 
Praktikcentret varetager information og vejledningsopgaver i samarbejde med andre skoler på føl-
gende uddannelser:  

• Elektriker, data- og kommunikationsuddannelsen (SDE, EUC Syd)  
• Anlægsgartner (Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus)                      
• Klinikassistentuddannelsen (SKT). 

 
I målet om at opnå en hensigtsmæssig lokal, regional og landsdækkende arbejdsdeling baseret på 
hensynene til kvalitet, efterspørgsel og behov samarbejder 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  
• 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 skolepraktik, korte aftaler og elever, der uforskyldt mi-
ster 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 ni-
veau i forhold til elevernes progression jf. praktikmålene. Opgavernes kvalitet sikres gennem sam-
arbejdet med praktikcenterudvalget, virksomheder, frivillige 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 Praktik-
centret indgår eleven – hvis EMMA-kriterierne er opfyldt – en skoleaftale om den fortsatte uddan-
nelse.  
 
Skoleaftalen indgås efter grundforløbets afslutning. I den forbindelse udarbejdes også en plan, der 
kan understøtte elevens praktikpladssøgning. 
 



  
 

 
 

Samarbejde med virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af bevis  

Det faglige Udvalg har til opgave at medvirke ved kvalitetssikring af uddannelsen, jf. BEK 367 af 
19. april 2016. For skoleundervisningens del foregår det i et samarbejde mellem fagets repræsen-
tanter, skolen og Det lokale Uddannelsesudvalg. 
 

Ny mesterlære 

Den grundlæggende praktiske oplæring erstatter uddannelsens grundforløb. Denne foregår i virk-
somheden og varer normalt 1 år. Elevens uddannelsesplan kan tilrettelægges, så der i løbet af den 
praktiske oplæring også indgår undervisning på skolen. Undervisningen fra grundforløbet kan flyt-
tes til hovedforløbet. 
 
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 virk-
somheden. Opgaven løses i virksomheden og indgår i en vurdering af elevens kompetencer. Her-
ved sikres det, at eleven har opnået de nødvendige kompetencer for at kunne starte på uddannel-
sens hovedforløb. 
 
Ved skoleperiodens afslutning udstedes et bevis på gennemført grundforløb eller praktisk oplæ-
ring. 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 ud-
stedes endvidere bevis for førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Udstedelse af bevis for 
praktisk oplæring sker på baggrund af samarbejde med elevens praktikvirksomhed. 
 

Overgangsordninger  

De nye regler om de nye uddannelser 
Følgende regler om ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser er standard i de nye uddannel-
sesbekendtgørelser om de nye erhvervsuddannelser: 
 
”§ 8. (I nogle bekendtgørelser § 7) 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 loka-
le undervisningsplan overgå til uddannelsen efter denne bekendtgørelse. 
 
Stk. 3. Elever, der på tidspunktet for påbegyndelsen af den tilsvarende hidtidige erhvervsuddan-
nelse 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 regler-
ne i bekendtgørelsen gælder for den pågældende uddannelse og undervisning fra denne dato. 
 
Som det fremgår ovenfor, er 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 uddannel-
se efter overgangsordninger, som skolen fastsætter. 
 
Hvis en igangværende elev og dennes eventuelle praktikvirksomhed ønsker det, kan eleven over-
gå 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 respekte-
re reglen i stk. 3 om, at eleven så skal følge reglerne om EUV. 
 
  



  
 

 
 

Overgangsordninger fastsat af skolen 
For elever, der ønsker at overgå til uddannelsen efter den nye uddannelsesbekendtgørelse, der 
træder i kraft den 1. august 2015, foretages en individuel kompetencevurdering af, om eleven op-
fylder de nye adgangskrav til henholdsvis grund- og hovedforløbet. Vurderingen foretages i et 
samarbejde mellem det enkelte team, den pædagogiske uddannelsesleder og skolens vejled-
ningscenter.  
 
Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til påbegyn-
delse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning til skolen. Har eleven en ud-
dannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra virksomheden. 
 
  



  
 

 
 

Den lokale undervisningsplan (sektion 3) 

Generelle krav, rammer og ressourcer 
 
Elevforudsætninger 
Grundforløbets første del: Adgangskravene til uddannelserne beskrives i Bekendtgørelse af lov 
om erhvervsuddannelser. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=210275#id1b74624d-95a8-497e-bf20-
ff329bde90a7 
 
Grundforløbets anden del: Kompetencer forud for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet 
beskrives i Uddannelsesbekendtgørelserne for de enkelte uddannelser. 
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-
reform/uddannelsesbekendtgoerelser 
 
Elevens arbejdstid 
Elevens arbejdstid beskrives i kap. 10, § 66 i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956 
 
Stk. 2. Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som fuldtidsundervisning, og ele-
vens arbejde skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på ar-
bejdsmarkedet. 
 
Lærerkvalifikationer 
Kravene til lærerkvalifikationer kan ses i kap. 3, § 11 og § 12 i Bekendtgørelse om erhvervsud-
dannelser. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208956 
 
Udstyrstyper 
Undervisningen gennemføres i henhold til formelle udstyrskrav nævnt i bekendtgørelser og ud-
dannelsesordninger, og som skolen ligeledes er godkendt til. 
 
Lokaletyper 
Undervisningen foregår primært i henholdsvis uddannelsens teorilokaler og værksteder. Alle 
lokaliteter er indrettede, så de understøtter multimodale læringssituationer. 
 
 



 

 
 

25 

Visuel oversigt over skoleperiodens opbygning; herunder faglige mål, læringselementer (projekter/kurser) og bedømmelser 

Oversigt over skoleperiodens placering af fag og faglige mål for Grundforløb 1  

 
Fag 
Erhvervsfag, 
grundfag, bonus 
og valgfag 

 
Placering i læ-
ringselementer 

 
Målpinde  

 
Ni-
veau  

 
Formativ evalue-
ring / 
Lærende feed-
back 

 
Summativ 
Evaluering 
/ 
Karakter 

 
Erhvervsfag 1 
 
Erhvervsintro-
duktion 
 

Kursus 
Arbejdsmiljømæs-
sige forholdsregler 
 
Bæredygtige prin-
cipper 
 
Ergonomi 
 
Sikkerhed 

Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion 
 
Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en 
arbejdsproces 
 
Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddan-
nelser 
 

- Kompetenceafkla-
ring og vurdering 
Vejledning 
Uddannelsesplan 

Faget be-
dømmes 
ikke. 
 

 
Erhvervsfag 2 og 
3 
 

Projekt: 
”Firmavogn ryk-
ker ud til den 
første opgave” 

Arbejdsplanlægning og samarbejde (ansvarlig ift. Elevplan) 
 
Anvende forståelse for hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur 
kan skabes 
 
Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. 
 
Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på 
menneskers adfærd 
 
Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver 
 
Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet 
mellem den enkelte medarbejder og virksomheden 
 
Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder for-
skellige aftaleformer 

- Løbende evalue-
ring 
Arbejdsportfolio 
Rapport 
 
Elevens udbytte af 
undervisningen 
evalueres løbende. 
Evalueringens for-
mål er at under-
støtte progressio-
nen i den enkelte 
elevs læring, og at 
sikre at eleven re-
flekterer over sin 
faglige udvikling i 
sammenhæng med 

Afsluttende 
stand-
punktsbe-
dømmelse 
Når eleven 
har afsluttet 
undervisnin-
gen, afgives 
bedømmel-
sen ”bestået/ 
ikke be-
stået”. Ele-
ven bedøm-
mes i for-
hold til fa-
gets mål.  
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Beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål 
 
Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsud-
viklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæs-
sige aspekter 
 
Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 
 
Samarbejde med andre om løsning af opgaver 
 
Fungere i forskellige samarbejdssituation-er 
Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 
 
Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper 
 
Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 
 
Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 
 
Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 
 
Evaluere egne og andre eleveres arbejdsprocesser, metoder og resultater 
 
Vurdere forskellig former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige 
faglige sammenhænge 
 
Forstå og anvende faglige udtryk og begreber 
 
Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til 
fagretningen 
 
Søge og anvende relevante informationer og procedure beskrivelser 
 
Vælge kommunikationsformer og –metoder, der er afpasset modtageren 
 
Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer 
 

faget og erhvervs-
uddannelse som 
helhed. 
. 
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Afprøve egne idéer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser 
 
Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løs-
ning af faglige problemstillinger 
 
Anvende innovative metoder i opgaveløsning 
 
Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæs-
sige i en given situation 
 
Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og 
kvalitet 
 

 
Erhvervsfag 2 og 
3 
 

Projekt: 
”Store and recy-
cle IT” 

Praktikpladssøgning, innovation, metodelære (ansvarlig ift. Elevplan) 
 
Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. 
 
Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser 
 
Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver 
 
Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. 
 
Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser. 
 
Samarbejde med andre om løsning af opgaver. 
 
Fungere i forskellige samarbejdssituationer. 
 
Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser. 
 
Anvende didalog og argumentation i samarbejdet. 

Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdspro-
ces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning. 

- Løbende evalue-
ring 
 
Arbejdsportfolio 
Rapport 
 
Elevens udbytte af 
undervisningen 
evalueres løbende. 
Evalueringens for-
mål er at under-
støtte progressio-
nen i den enkelte 
elevs læring, og at 
sikre at eleven re-
flekterer over sin 
faglige udvikling i 
sammenhæng med 
faget og erhvervs-
uddannelse som 
helhed. 
 

Afsluttende 
stand-
punktsbe-
dømmelse 
Når eleven 
har afsluttet 
undervisnin-
gen, afgives 
bedømmel-
sen ”bestået/ 
ikke be-
stået”. Ele-
ven bedøm-
mes i for-
hold til fa-
gets mål.  
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Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater. 

Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater. 

Vurdere forskellig former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige 
faglige sammenhænge 
 
Gennem egen faglig dokumentation foreslå ændringer til brug af værktøjer, fag-
lige metoder, materialer m.v. 
 
Forstå og anvende faglige udtryk og begreber 
 
Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til 
fagretningen 
 
Søge og anvende relevante informationer og procedure beskrivelser 
 
Vælge kommunikationsformer og –metoder, der er afpasset modtageren 
 
Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer 
Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innova-
tion 
 
Anvende innovative metoder i opgaveløsning 
 
Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en 
praktisk opgave 
 
Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løs-
ning af faglige problemstillinger 
Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder 
 
Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces 
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Erhvervsfag 2 og 
3 
 

Projekt:  
”Motoropgave” 

Arbejdspladskultur og faglig dokumentation (ansvarlig ift. Elevplan) 
 
Samarbejde med andre om løsning af opgaver 
 
Anvende forståelse for hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur 
kan skabes 
 
Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. 
 
Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser 
 
Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 
 
Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver 
 
Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet 
mellem den enkelte medarbejder og virksomheden 
 
Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion 
 
Forståelse for bæredygtighed  

Forstå og anvende faglige udtryk og begreber. 

Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der relevante i forhold til 
fagretningen. 

Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. 

Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren. 

Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdspro-
ces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning. 

Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

- Løbende evalue-
ring 
 
Arbejdsportfolio 
Elevens udbytte af 
undervisningen 
evalueres løbende. 
Evalueringens for-
mål er at under-
støtte progressio-
nen i den enkelte 
elevs læring, og at 
sikre at eleven re-
flekterer over sin 
faglige udvikling i 
sammenhæng med 
faget og erhvervs-
uddannelse som 
helhed. 
 

Afsluttende 
stand-
punktsbe-
dømmelse 
Når eleven 
har afsluttet 
undervisnin-
gen, afgives 
bedømmel-
sen ”bestået/ 
ikke be-
stået”. Ele-
ven bedøm-
mes i for-
hold til fa-
gets mål.  
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Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater. 

Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater. 

Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder for-
skellige aftaleformer 
 
Beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål 
Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan anvendes 
 
Anvende planlægningsværktøjer- og metoder 
 
Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser 
Samarbejde med andre om løsning af opgaver 
 
Fungere i forskellige samarbejdssituation-er 
 
Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 
 
Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper 
 
Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 
 
Vurdere forskellig former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige 
faglige sammenhænge 
 
Gennem egen faglig dokumentation foreslå ændringer til brug af værktøjer, fag-
lige metoder, materialer m.v. 
 
Analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende 
kommunikationsmodeller, f.eks. afsender- modtager, envejs- og tovejskommuni-
kation 
 
Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innova-
tion 
 
Anvende innovative metoder i opgaveløsning 
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Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en 
praktisk opgave 
 
Afprøve egne idéer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser 
 
Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løs-
ning af faglige problemstillinger 
 
Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæs-
sige i en given situation 
 
Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete 
sammenhænge 
 
Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og 
kvalitet 
 
Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder 
 
Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces 
 

 
Erhvervsfag 2 og 
3 
 

Projekt: 
”Min innovative 
virksomhed” 

Samfund og Sundhed (ansvarlig ift. Elevplan) 
 
Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces 
 
Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan anvendes 
 
Anvende planlægningsværktøjer- og metoder 
 
 
Fungere i forskellige samarbejdssituationer 
 
Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 
 
Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper 
 

Ni-
veau 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ni-
veau 
2 

Løbende evalue-
ring 
Elevens udbytte af 
undervisningen 
evalueres løbende. 
Evalueringens for-
mål er at under-
støtte progressio-
nen i den enkelte 
elevs læring, og at 
sikre at eleven re-
flekterer over sin 
faglige udvikling i 
sammenhæng med 
faget og 

Afsluttende 
stand-
punktsbe-
dømmelse 
Når eleven 
har afsluttet 
undervisnin-
gen, afgives 
bedømmel-
sen ”bestået/ 
ikke be-
stået”. Ele-
ven bedøm-
mes i 
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Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 
 

erhvervsuddan-
nelse som helhed. 
 

forhold til 
fagets mål.  
 

Dansk 
grundfag 

Tværfagligt sam-
spil med de andre 
fag 

Samfund og Sundhed (ansvarlig ift. Elevplan) 
Faget hviler på to ben: 
Det almene og det erhvervsfaglige. 
 
Niveau E – 10. kl. 
 
Kommunikation  
 
1. Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer 
med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situ-
ation  
  
2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre  
  
3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til 
kommunikation, informationssøgning og formidling  
  
4. Eleven kan skelne mellem reflektere over virksomheders interne og eksterne 
kommunikation  
  
5. Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse 
kontekster, herunder det konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg  
  
Læsning  
 
1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige 
sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til læseformål, tekst-
type og kontekst  
  
2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse og dagligdagen  
  

Ni-
veau 
E 
(10.kl
.) 
Ni-
veau 
C  
(lave-
ste 
gym-
nasi-
ale ni-
veau.) 
 

Løbende evalue-
ring. En arbejd-
sportfolio, som 
indgår som grund-
lag for dels den lø-
bende evaluering 
og dels den afslut-
tende standpunkts-
bedømmelse. 
 

Afsluttende 
standpunkts-
bedømmelse 
og evt. ud-
træks- eksa-
men. 
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3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre 
og redegøre for læsning med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete ud-
dannelse og dagligdagen  
  
Fortolkning  
 
1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem ana-
lyse og diskussion af tekster  
  
2. Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete 
erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen  
  
 
Fremstilling  
 
1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og 
varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation  
  
2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige 
og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete 
erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen  
  
3. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og 
uddannelse, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sprog  
  
4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med di-
rekte relevans for den konkrete uddannelse  
  
 
Niveau C –  Laveste gymnasiale niveau  
  
Kommunikation  
 
1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og er-
hvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i 
forhold til formål og situation  
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2. Eleven kan diskutere, argumenter og kommunikere hensigtsmæssigt i samar-
bejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem formål og for-
skellige former for kommunikation  
  
3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, re-
flekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling  
  
  
4. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om 
virksomheders interne og eksterne kommunikation  
  
5. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster in-
den for erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget  
 
Læsning  
 
1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervs-
mæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold i læsefor-
mål, teksttype og kontekst  
  
2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag  
 
3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og 
gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og samfund og efterføl-
gende indgå i kritisk dialog om denne læsning  
  
  
Fortolkning  
 
1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gen-
nem analyse og diskussion af tekster  
  
2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, ud-
dannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analysemodeller  
  
3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til er-
hverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag af analyse  
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4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, ud-
dannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog 
om sin vurdering  
  
5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, 
samfund og dagligdag på grundlag analyse  
  
Formidling  
 
1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, vari-
eret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og si-
tuation  
  
2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og 
nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper, der er relevante 
i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dag-
ligdag  
  
3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og er-
hverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skriveformål, mål-
gruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse  
  
4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsfor-
mer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund  
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Matematik 
Valgfag 
(støttefag, bo-
nusfag, erhvervs-
fag 3 niveau 2 
eller grundfag) 
 

Tværfagligt sam-
spil med de andre 
fag 

Niveau E – 10. kl.  
  
1. Foretage matematisk modellering til løsning af enkle og sammenhængende 
praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder (modellerings-
kompetence),  
  
2. genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver i praktiske situati-
oner (tankegangs- og repræsentationskompetence),  
  
3. anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt anvende og 
omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence),  
  
4. forklare anvendte matematiske løsningsmetoder og gøre rede for den dertil an-
vendte matematik (kommunikationskompetence) og  
  
5. anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence).  
 
2.2.1. Tal- og symbolbehandling  
  
1. Almindelige regneoperationer med tal- og formeludtryk  
  
2. Procentregning  
  
3. Rentesregning  
  
4. Forholdsregning.  
  
5. Løsning af ligninger af første grad  
  
6. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler  
  
2.2.2. Erhvervsfagligt emne/projektforløb  
  
Erhvervsfagligt emne Det valgte emne skal omfatte erhvervsfaglige beregninger. 
Der kan arbejdes med to eller flere mindre erhvervsfaglige emner i stedet for et 
større. For elever, der gennemfører faget som valgfri aktivitet, kan der vælges 
emner fra hverdag eller samfund i stedet for et erhvervsfagligt emne.  
  

Ni-
veau 
E 
(10.kl
.) 
Ni-
veau 
C  
(lave-
ste 
gym-
nasi-
ale ni-
veau.) 
 

Løbende evalue-
ring. 
Dokumentationer 
(afleveringsopga-
ver) som indgår 
som indgår som 
grundlag for dels 
den løbende evalu-
ering og dels den 
afsluttende stand-
punktsbedømmelse 

Afsluttende 
standpunkts-
bedømmelse 
og evt. ud-
træks- eksa-
men. 
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2.3. Supplerende stof  
  
 
Der vælges mindst to af emnerne geometri, funktioner og grafer samt statistik.  
  
2.3.1. Geometri  
  
1. Enkle og sammensatte plangeometriske figurer  
  
2. Rumlige figurer  
  
3. Masse og massefylde  
  
4. Målestoksforhold  
  
5. Pythagoras’ læresætning  
  
6. Trigonometri i retvinklede trekanter  
  
2.3.2. Funktioner og grafer  
  
1. Funktionsbegrebet, herunder funktionsbegrebet som model til at beskrive sam-
menhænge og forandringer  
  
2. Lineære funktioner  
  
3. Omvendt proportionalitet med dertil hørende funktioner og grafisk beskrivelse  
  
4. Løsning af to ligninger med to ubekendte  
 
   
2.3.3. Statistik  
  
1. Fremstilling og fortolkning af statistiske beskrivelser  
  
2. Læsning, forståelse og vurdering af statistiske fremstillinger  
  
3. Præsentation af statistisk materiale i form af tabeller, diagrammer og grafer  
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4. Fastsættelse af median og kvartilsæt.  
  
5. Hyppighed- og frekvensfunktioner 
Niveau D EUX 
 
1. Anvende matematisk modellering til løsning af opgaver og undersøgelse af 
spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder opstilling, afgrænsning 
og løsning af opgaven samt fortolkning af det fremkomne resultat (modellerings- 
og ræsonnementskompetence), 
2. anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende kendte formeludtryk 
(symbolkompetence), 
3. forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, begreber, og tanke-
gang og metoder (tankegangs- og repræsentationskompetence), 
4. kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og dens anvendelse, 
herunder veksle mellem hverdagssproget og det matematiske symbolsprog (kom-
munikationskompetence) og 
5. anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence). 
  
 

2.2.1. Tal- og symbolbehandling 

1. Almindelige regneoperationer med tal og symboludtryk 
2. Brøkregning 
3. Procent, potens og rod 
4. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 
5. Løsning af ligninger af første grad samt to ligninger med to ubekendte 
 
 
Niveau D  
Projektforløb 
I undervisningen inddrages et projektforløb, hvor eleven får mulighed for at an-
vende matematikken til at undersøge spørgsmål af praktisk karakter ved hjælp af 
matematisk modellering. 
Hvor undervisningen er obligatorisk i en uddannelse, tages der udgangspunkt i si-
tuationer fra elevens erhverv. 
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Der kan eventuelt inddrages andre forhold. Hvor undervisningen er tilvalgt, fin-
des emnet for projektet i erhverv, det private liv eller samfundet. 
Projektforløbet har udgangspunkt i et projektoplæg udarbejdet af læreren. Pro-
jektoplægget fastsætter rammerne for projektet og sikrer et tilstrækkeligt matema-
tisk niveau. Projektforløbet skal give eleven mulighed for at arbejde med opstil-
ling, afgrænsning, løsning og konklusion på spørgsmålene samt fortolkning af re-
sultatet. 
 

2.3. Supplerende stof 

Der vælges mindst to af emnerne geometri, funktioner og grafer samt statistik. 

2.3.1. Geometri 

1. Plangeometriske figurer 
2. Rumlige figurer 
3. Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelati-
onerne 
 

2.3.2. Funktioner og grafer 

1. Koordinatsystemet 
2. Funktionsbegrebet 
3. Ligefrem og omvendt proportionalitet med tilhørende grafisk beskrivelse og 
løsning af ligninger og uligheder, herunder løsning af to ligninger med to ube-
kendte 
4. Procentuel vækst, herunder rentesregning, med tilhørende grafisk fremstilling 
 

2.3.3. Statistik 

 
1. Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser 
2. Udtræk fra database og opstilling af tabeller 
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3. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sum-
funktioner 
4. Fastsættelse af fraktiler 
 
Niveau C laveste gymnasial niveau 
  

2.2.1. Tal- og symbolbehandling 

1. Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki 
2. Regning med procent, potenser og rødder 
3. Simpel algebraisk manipulation 
4. Reduktion 
5. Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 
 

2.2.2. Erhvervsfagligt emne/projektforløb 

 
Niveau C 
Projektforløb 
I undervisningen inddrages et projektforløb, hvor eleven får mulighed for at an-
vende matematikken til at undersøge spørgsmål af praktisk karakter ved hjælp af 
matematisk modellering. 
Hvor undervisningen er obligatorisk i en uddannelse, tages der udgangspunkt i si-
tuationer fra elevens erhverv. 
Der kan eventuelt inddrages andre forhold. Hvor undervisningen er tilvalg, findes 
emnet for projektet i erhverv, det private liv eller samfundet. 
Projektforløbet har udgangspunkt i et projektoplæg udarbejdet af læreren. Pro-
jektoplægget fastsætter rammerne for projektet og sikrer et tilstrækkeligt matema-
tisk niveau. Projektforløbet skal give eleven mulighed for at arbejde med opstil-
ling, afgrænsning, løsning og konklusion på spørgsmålene samt fortolkning af re-
sultatet. 
 

2.3. Supplerende stof 
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Der vælges mindst tre af emnerne geometri, funktioner og grafer, trigonometri, 
rentes- og annuitetsregning samt statistik. 
 

2.3.1. Geometri 

1. Plangeometriske figurer samt punkt, linjer og vinkler 
2. Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal 
 

2.3.2. Funktioner og grafer 

1. Koordinatsystemet 
2. Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og loga-
ritmefunktioner med tilhørende grafiske afbildninger 
3. Regressionsanalyse 
4. Løsning af ligninger og simple uligheder. 
 

2.3.3. Statistik 

1. Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske de-
skriptorer 
2. Udtræk af data fra database. 
3. Konstruktion af tabeller 
4. Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sum-
funktioner 
5. Middelværdi, varians og standardafvigelse 
 

2.3.4. Trigonometri  
Udbydes kun som selvstændigt emne på niveau C. 

1. Enhedscirkelen 
2. Sinus, cosinus og deres respektive grafer 
3. Trigonometriske funktioner 
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4. Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelati-
onerne 
 

2.3.5. Indekstal, rentes- og annuitetsregning  
Udbydes kun på niveau C. 

1. Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af 
rentefod, antal terminer og gennemsnitlig procent 
2. Årlig effektiv rente 
3. Kendskab til årlig omkostning i procent 
4. Indextal 
5. Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annui-
tetsydelse, rentefod og antal ydelser 
6. Amortisationsplan 
 

Bevægelse og 
motion 
45 min. dagligt 

Integreret i den al-
mindelige under-
visning 
 
 

- - - - 
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Oversigt over skoleperiodens placering af læringselementer (projekter/kurser) – Forløbsoversigt 

 
• De tre projekter starter op på samme tidspunkt (uge 34). De kører parallelt over 3 x 5 uger hen over grundforløbets første del. Det vil sige, at 

hver af de tre hold starter op på hvert sit projekt.  

  
Læringsaktivitet: Grundforløb 1 Teknik, Mekanik og Logistik 

20 uger 
 

 

uge 
32-33 

 
34 - 35 

 
36 - 37 

 
38 - 39 

 
40  

 
41 

 
42 - 43 

 
44 - 45 

 
46 - 47 

 
48 - 49 

 
50  

 
51 

Erhvervsfag 1 
Erhvervs-intro-
duktion 

De tre projek-
ter*: 
(5 uger / 70 ti-
mer) 
 
 
”Firmavogn 
rykker ud til 
den første op-
gave” 
 
”Store and re-
cycle IT” 
 
 
”Motoropgave” 
 

 Virksom-
hedsforlagt 
undervis-
ning 
(VFU) 

 Pro-
jekt: 
”Min 
innova-
tive-
virk-
som-
hed” 

 Opsam-
ling og af-
slutning 
på grund-
forløbets 
første del. 

 
 
 

  

 
 
 

  

   

Dansk (grundlag) Dansk 
 

Matematik (valgfag) 
 

Matematik 
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Oversigt over skoleperiodens bedømmelser – Bedømmelsesoversigt 

 
  

 
Læringsele-
menter 
 

uge 
32 - 33 

 
34 - 35 

 
36 - 37 

 
38 - 39 

 
40 - 41 

 
42 - 43 

 
44 - 45 

 
46 - 47 

 
48 - 49 

 
50 - 51 

 
Faglige 
kompe-
tencer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Projekt:  
”Firmavogn 
rykker ud til 
den første op-
gave” 

 Formativ 
evaluering 
af rapport 
de første 
14 dage 

 Formativ 
evaluering 
af forløbet 
og gen-
nemgang 
af rapport 
hold 1 

  Formativ  
evaluering 
af forløbet 
og gennem-
gang af rap-
port hold 2 
 

  Formativ 
evaluering 
af forløbet 
og gennem-
gang af 
rapport 
hold 3 

 
Projekt: 
”Store and re-
cycle IT” 
 

 Formativ 
evaluering 
af rapport 
de første 
14 dage 

 Formativ 
evaluering 
af forløbet 
og gen-
nemgang 
af rapport 
hold 1 

  Formativ 
evaluering 
af forløbet 
og gennem-
gang af rap-
port hold 2 

  Formativ 
evaluering 
af forløbet 
og gennem-
gang af 
rapport 
hold 3 

 
Projekt: ”Mo-
toropgave” 

   Aflevering/ 
fremlæg-
gelse 

 Afleve-
ring/ frem-
læggelse 

  Afleve-
ring/ 
fremlæg-
gelse 

 

 
VFU 

    Praktik-
rapport 

     

 
Projekt ”Min 
innvotive 
virksomhed” 
 

 
 

    
 

 
 

Præsenta-
tion og afle-
vering af 
virksom-
hedsopgave 

   
 

Dansk 
(grundfag) 
 

 
 

Første af-
levering 

 Anden af-
levering 

Tredje af-
levering 
 

 Fjerde afle-
vering 

 Femte af-
levering 

Evt. eksa-
men 
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Matematik 
(valgfag) 

 
 
 

 Første af-
levering 

  
 
 

Anden af-
levering 

 Tredje af-
levering 

 Evt. eksa-
men 
 
 

 
Person-
lige 
kompe-
tencer 
 

  
Kompe-
tencesam-
tale 

   Første 
elev feed-
backsam-
tale 
 

 
 

    
Afsluttende 
elev feed-
backsam-
tale 
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Titel: Erhvervsfag 1 
 

Erhvervsfag 1 
 

Elevrettet beskrivelse 

Erhvervsfag 1 er introducerende erhvervsfag inden for et hovedområde. 
Du deltager i og udfører relevante og konkrete arbejdsopgaver og – processer inden for en fagretning og et hovedforløb. Gennem projekterne får du 
viden om og erfaring med de forskellige fag under fagretningen så du er godt rustet til din videre uddannelse. 
 
Målene for Erhvervsfag 1 er: 

• Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion 
• Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces 
• Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser. 

Du kommer til at udvikle din personlige og faglige identitet i et spændende, erhvervsrettet læringsmiljø. Dine lærere vil løbende hjælpe dig med at 
vurdere dine styrker og talenter inden for fagene. Og om du har behov for ekstra udfordringer eller mere hjælp for at blive dygtigere. 
Du får en større viden om din foretrukne uddannelse og bliver mere klar på dit uddannelsesvalg. 
Der vil hele tiden være fokus på dig for at finde frem til hvad du er god til og hvilken karrierevalg, du skal vælge.  
I slutningen af Erhvervsfag 1 vælger du endelig fagretning. 

 

Varighed 

Erhvervsfag 1 varer 2 uger. 
 

 

Elevens arbejdstid 

 
2 x 26 undervisningstimer 
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Elevforudsætninger 

Elever fra 9. og 10. klasse, der har opnået: 
o Karakteren 2 i gennemsnit ved folkeskolens               

afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik  
 
Elever fra 9. og 10. klasse, der har bestået: 

o Den central stillede test i dansk og matematik. 

o De nødvendige personlige og sociale kompetencer. 
(Uddannelsesparate) 

 
 

OBS! Eleven kan kun påbegynde grundforløb 1 én gang.   
 

 

Læringselementer  

Læringselementet Erhvervsfag 1 indeholder ud over målene også en omfattende kompetence afklaring og udarbejdelse af en individuel uddannelses-
bog/-plan. 
 

• Kompetenceafklaring, herunder vurdering af behov for særlige tiltag 
• Udarbejdelse af uddannelsesbog/-plan med valg af 3 uddannelser 
• Valg af valgfag 
• Forventningsafstemning  
• Bevidsthed om grundlaget for valg / arbejde med elevens valgkompetence 
• Første elev feedback samtale 
• Valg af endelig fagretning 

Undervisningen omfatter praktiske projekter, undersøgelser og øvelser, der alle skaber et kompetent grundlag for elevens valg af endelig fagretning. 
Undervisningen medvirker til at styrke elevens afklaring af uddannelsesvalg. 
 

 

Læringsmiljø  

Undervisningen vil være tilrettelagt i holdfællesskaber i et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. 
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Didaktiske principper: 
Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver – og processer på et grundlæggende niveau.  Digitale medier inddrages som et pæda-
gogiske værktøj, der understøtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv.  
 
Arbejdsformer: 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker eleven læring og understøtter elevens faglige 
erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen anven-
des forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

 

Undervisningsmaterialer 

Oplæg, opgave og film om bæredygtighed 
Kompetenceskema 
Uddannelsesplan på Elevplan 
Intro opgave (katapult) 

 

Bedømmelser 

Dokumentation: 
Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter fx temaopgaver, synopsis, portfolie, eller anden faglig dokumen-
tation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt som fx en frisure, en mur, et diagram en film m.v. 
 
Feedback: 
Inden for de første 14 dage foregår den første af tre elevfeedback samtaler på Grundforløbet første del. 
 
Bedømmelse: 
Faget bedømmes ikke. 
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 

- 
 

 
Udstyrstype: 
 

- 
 

 
Lokaletype: 
 

Teorilokale og værkstedsområde (hal 6) 
 

 
Deltagere min. / max.: 
 

Max. 28 elever 
 

 
Budget: 
 

- 
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Grundfag: Dansk niveau E og C 

Elevrettet beskrivelse 

 
Du vil i faget øve arbejde med kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling af forskellige tekster og mundtlig kommunikation med direkte 
relevans for erhvervet, dagligdagen og den konkrete uddannelse. Du vil i faget blive hævet 2 niveauer, 9. klasse afgangsprøve hæves til niveau E og 
10. klasse afgangsprøve hæves til niveau C. Dansk vil også foregå som en integreret del af projekterne på fagretningen. 
 

Varighed 

 
Varighed 4 uger 
 

Elevens arbejdstid 

 
104 timer svarende til 4 uger  
 

Elevforudsætninger 

Eleven har bestået afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve (FSA) med karakteren 02 i gennemsnit eller den 
centralt stillede test i dansk og matematik og har de nødvendige personlige og sociale kompetencer (Uddannelsesparat). 
 
Eleven skal medbringe sikkerhedsforsvarligt tøj og fodtøj til det enkelte værksted. 
 

Læringselementer 

Dansk Niveau E 
Kommunikation 

- Eleven kan kommunikere reflektere i almen og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til 
formål og situation 

Dansk 
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- Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre 
- Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling  
- Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomhedens interne og eksterne kommunikation 
- Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrette erhverv og elevens konkrette 

uddannelsesvalg 

Læsning 
- Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almen og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til 

læseformål, teksttyper og kontekst 
- Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og dagligdagen 
- Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning med relevans for det konkrete er-

hverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen. 

Fortolkning 
- Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 
- Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 

Fremstilling 
- Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekt skriftelige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans 

for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 
- Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for den konkrete uddannelse 

Dansk Niveau C 
Kommunikation 

- Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til formål og situation 

- Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mel-
lem formål og forskellige former for kommunikation 

- Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomhedens interne og eksterne kommunikation 
- Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og 

formidling 
- Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster inden or erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget 

Læsning 
- Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i 

forhold til læseformål, teksttype og kontekst 
- Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdagen. 
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- Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og 
samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning 

Fortolkning 
- Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 
- Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analyse-

modeller 
- Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag 

af analyse 
- Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og 

indgå i kritisk dialog om sin vurdering 
- Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 

Formidling 
- Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftelige og mundtlige tekster ved brug af tekstty-

per, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdagen 
- Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund 
- Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der 

passer til genre og situation 
- Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skri-

veformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 

 
Læringsmiljø 
 

Undervisningen i grundfaget dansk tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer 
og undervisningen tilrettelægges med faglig progression. Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger med udgangspunkt i 
elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og fagretning. 
Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt omfang. It ind-
drages i undervisningen, hvor det er relevant.  
Da HANSENBERG deltager i projekt ”Læseløft Syd” er programmet ”Frontread” valgt til at indgå i danskundervisningen. 
 
 
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 
forskellige læringsaktiviteter og 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 den givne undervisningsplan og er medansvarlig for, at denne over-
holdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). 
 
Sikkerhed 
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet 
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. 
 
Krav til produkt og proces 
Undervejs i forløbet vil der være krav til aflevering af forskellige delrapporter eller opgaveløsninger. 
Ved afslutningen af læringselementet skal du til mundtlig eksamen, hvis faget bliver udtrukket. 
 

Undervisningsmaterialer 

 
Teoretiske danskmaterialer samt værkstedsudstyr til tilhørende værksteder i fagretningen. 
 

Bedømmelser 

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, niveau E og niveau C, hvor der afgives en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Evaluering 
Faglige kompetencer: 
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Med 
fokus på kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 
 

Systematisk feedback 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal 
sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 
 
Evaluering og summativ feedback   
Der er en plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår 
(jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
 
Evaluering og formativ feedback  
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Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne 
læreprocesser (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
 

 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 

 
Dansklærer, der minimum har undervisningskompetencer på niveau E og C. 
 

 
Udstyrstype: 
 

 
It udstyr, dansk teoretiske materialer og fagrettet materiale, der tilhører Fagretningen. 
 

 
Lokaletype: 
 

 
Teorilokaler og værksteder. 
 

 
Deltagere min. / max.: 
 

 
Max et hold pr. lærer. 
 

 
Budget: 
 

- 
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Titel: Projekt ”Firmavogn rykker ud til den første opgave”  
 

”Firmavogn rykker ud til den første opgave” 
 

Elevrettet beskrivelse 

Gennem arbejdet med projektet ”Firmavogn rykker ud til den første opgave” kommer du til at beskæftige dig med nogle af de faktorer og begreber, 
der indgår i at være vvs ‘er og elektriker. Du kommer til at deltage i møder, hvor du i samarbejde med andre elever finder løsninger på, hvordan ”vi 
indretter en firmabil og kører ud og laver en opgave”. Du kommer til at arbejde efter selvvalgte tegninger, du støder også på fremstilling og montage-
opgaver.   
 

 

Varighed 

70 timer, der strækker sig over 5 uger. 
 

 
 

Elevens arbejdstid 

14 timer om ugen. 
 

 

Elevforudsætninger 

Elever fra 9. og 10. klasse, der har opnået: 
• Karakteren 2 i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik  

 
Elever fra 9. og 10. klasse, der har bestået: 

• Den central stillet test i dansk og matematik. 

• De nødvendige personlige og sociale kompetencer. 
(Uddannelsesparate) 

 
OBS! Eleven kan kun påbegynde grundforløb 1 én gang.  
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Læringselementer 

I undervisningen får du mulighed for at: 
• Arbejde efter fortrykte tegninger. 
• Finde materialer til konstruktion. 
• Få kendskab til materialer, der indgår i projektet. 
• Samarbejde med andre om at lave en opgave 
• Lave fremstillingsopgaver. 
• Få kendskab til arbejdskultur. 
• Få kendskab til arbejdsmetoder. 
• Dokumentere proces og det færdige produkt (tegning, billeder, skrive, video) i en arbejdsportfolio. 

 
Under hele projektet skal du og din holdmakker i fællesskab lave en arbejdsportofolio som dokumentation for jeres arbejde.  
I opgaven vil du blive præsenteret for et projekt, hvor du skal lave en lille firmavogn og senere ud og lave et lille badeværelse med lys, stikkontakt, 
vandvarmer, håndvask, bruser, afløb fuldt funktionsdygtig med varmt og koldt vand i bruser og håndvask.  
Du skal arbejde i grupper af 2-3 deltagere, hvor I sammen laver en tegning af firmavogn og badeværelse som skal udføres i 2x 35 timer i hhv. projekt 
1 og 2.  Det hele gøres på 5 uger / 70 timer. 
 

ARBEJDSPLANLÆGNING OG SAMARBEJDE: 
Arbejdsplanlægning og samarbejde er, når du og dine holdkammerater løser opgaven i fællesskab efter en plan, der sørger for, at I når at lave opgave 
på en god måde. 

FAGLIG KOMMUNIKATION: 
Faglig kommunikation er, når du og diner holdkammerater kan formulere og planlægge en opgave ved brug af forskellige medier både på skrift og i 
tale. I lærer at anvende faglige udtryk og begreber i de rigtige sammenhænge. 

INNOVATION: 
Innovation er, når du og dine holdkammerater kan løse opgaver på nye måder, hvor I tænker kreativt og  planlægge løsninger ”ud af boksen”, og hvor 
I er nysgerrige på andre spændende løsninger.  
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METODELÆRE: 
Metodelære er når du og dine holdkammerater kan udføre og dokumentere en opgave miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt efter hensigtsmæssige 
arbejdsmetoder- processer, der sikrer en høj kvalitet. 

FAGLIG DOKUMENTATION: 
Skriftlighed og dokumentationer er, når du og dine holdkammerater laver en arbejdsportfolio samt en rapport, som dokumenterer det udførte arbejde i 
form af tids- og materialeforbrug og deadlines.  

SAMFUND OG SUNDHED: 
Samfund og sundhed er når du og dine holdkammerater har ergonomi, herunder løft, træk, kulde og varme. 

ARBEJDSPLADSKULTUR: 
Arbejdspladskultur er når du og dine holdkammerater kan samarbejde og vise hensyn samt byde ind med din viden. 

PRAKTIKPLADSSØGNING: 
I praktikpladssøgning får du og dine holdkammerater indsigt i el og VVS faget, som kan hjælpe jer til at finde den rigtige uddannelse for dig. 
 
 

Læringsmiljø 

Læringsaktiviteten gennemføres som et projektforløb tilrettelagt af din lærer og dig selv og vil være en vekselvirkning mellem praktik- og studiemiljø 
afvekslende med lærerstyret undervisning efter behov. 
 
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 
forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 
 
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. Even-
tuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). 
 
Sikkerhed 
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet 
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. 
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Krav til produkt og proces 
Undervejs i forløbet vil der være krav til udarbejdelse af en arbejdsportfolio og ved afslutningen af projektet skal du aflevere en rapport, der tager 
udgangspunkt i jeres arbejdsportfolio, så det er derfor vigtigt, at I har holdt den opdateret. Rapporten kan være udformet på mange måder. Det kunne 
f. eks være som film, hvis man synes at det ville være spændende. 
Dog skal rapporten som minimum indeholde følgende: 

• Forside 
• Resumé 
• Indholdsfortegnelse 
• Den faglige gennemgang 
• Konklusion 

 

Undervisningsmaterialer 

Projektmappe. 
Branchespecifikke håndværktøjer og redskaber, herunder digitale teknologier. 
 

 

Bedømmelser 

Evaluering 
Faglige kompetencer: 
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Din ar-
bejdsportfolio, rapporten vil ligge til grund for denne vurdering. 
 
I evalueringen vil der indgå: 
De faglige emner i læringselementet, hvordan du anvender udstyr/værktøj, finder data og anvender disse. 
Hvordan du gennemfører opgaverne i forhold til sikkerhed for dig selv, andre personer og udstyret. 
 
 
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. 
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. 
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Dokumentation 
Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, fx portfolio eller anden faglig dokumentation. I dokumentatio-
nen kan indgå et fagligt produkt. 
 
Systematisk feedback 
Alle eleverne får en første, en anden og en tredje individuel samtale under skoleperioden (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standard-
skabelon). 
 
Evaluering og feedback / Summativ  
Der er en plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår 
(= oversigt over skoleperiodens bedømmelser – standardskabelon) 
 
Evaluering og feedback / Formativ  
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: 
Undervisere med branchekendskab og relevant uddannelse inden for EL og VVS. 
 

 
Udstyrstype: 

Værkstedsområde med branchespecifikt værktøj og redskaber. 
 

 
Lokaletype: 

Adgang til teori- og egnede værkstedslokaler. 
 

 
Deltagere min. / max.: 

Max. 25 elever. 
 

 
Budget: 



 

 
 

60 

- 
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Titel: Projekt ”Store and recycle IT”  
 

”Store and recycle IT” 
 

Elevrettet beskrivelse 

I projektet ”Store and recycle IT” vil I inden for fagene Lager og logistik og Data, kommunikation og styring blive stillet flere opgaver og problem-
stillinger, som skal løses. Nogle af opgaverne vil udelukkende omhandle enten Lager og logistik eller Data, kommunikation og styring, men langt de 
fleste opgaver vil være en kombination, hvor det vil være nødvendigt at inddrage alle retninger for at løse opgaven.  
 

 

Varighed 

5 uger / 70 timer. 
 

 
 

Elevens arbejdstid 

26 undervisningstimer pr. uge. 
 

 

Elevforudsætninger 

Elever fra 9. og 10. klasse, der har opnået: 
• Karakteren 2 i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik  

 
Elever fra 9. og 10. klasse, der har bestået: 

• Den central stillet test i dansk og matematik. 

• De nødvendige personlige og sociale kompetencer. 
(Uddannelsesparate) 

 
OBS! Eleven kan kun påbegynde grundforløb 1 én gang. 
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Læringselementer 

Du vil blive stillet over for mange forskellige opgaver, og opgaverne kommer blandt andet til at omhandle: 
• Planlægning og indretning af et lager 
• Oprettelse af lagersystem og database 
• Lagerføring af pc´er herunder: adskillelse, håndtering og opbevaring 
• Formål med- og anvendelse af stregkoder 
• Samling, opbygning og afprøvning af pc´er 
• Data/kommunikation 
• Netværk 

Læringsmiljø 

Undervisning vil være tilrettelagt i holdfællesskaber i et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. 
 
Didaktiske principper: 
Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver – og processer på et grundlæggende niveau. Digitale medier inddrages som et pæda-
gogisk værktøj, der understøtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv. 
 
Arbejdsformer: 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens fag-
lige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen anven-
des forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 
 
 
 

 

Undervisningsmaterialer 

PC 
Projektbeskrivelsen. 
Branchespecifikke håndværktøjer og redskaber, herunder digitale teknologier. 
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Bedømmelser 

Undervejs i forløbet vil der være krav til udarbejdelse af en arbejdsportfolio og ved afslutningen af projektet skal du aflevere en rapport, der tager 
udgangspunkt i jeres arbejdsportfolio, så det er derfor vigtigt, at I har holdt den opdateret. Rapporten kan være udformet på mange måder. Det kunne 
f. eks være som film, hvis man synes at det ville være spændende. 
Dog skal rapporten som minimum indeholde følgende: 

• Forside med navn, dato for skolestart samt et billede 
• Indholdsfortegnelse 
• Sidetal 
• Selve indholdet som minimum er delt op på uger, men også gerne dage. 

De personlige og sociale kompetencer vil blive evaluereret gennem 3 personlige samtaler. 
Den første samtale vil ligge efter de to første uger og danne grundlag for elevens personlige uddannelsesplan. 
Næste samtale vil være i uge xx og skal danne grundlag for elevens progressive udvikling og den sidste samtale skal danne baggrund for elevens 
videre forløb på grundforløbets anden del. 
 
Man kan kun deltage på grundforløbets første del 1 gang. Såfremt eleven selv vælger at droppe ud af uddannelsen eller ikke opfylder kravende for at 
fortsætte kan dette have betydning for optagelser på grundforløbets anden del. 
 
Gennemfører eleven grundforløbets første del giver det automatisk adgang til grundforløbets anden på alle uddannelser. 
 

 
 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Undervisere med branchekendskab og relevant uddannelse inden for Data & Kommunikation og Lager & Logisk. 

 
 
Udstyrstype: 
 

Værkstedsområde med branchespecifikt værktøj og redskaber. 
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Lokaletype: 
 

Adgang til teori- og egnede værkstedslokaler. 
 

 
 
Deltagere min. / max.: 
 

Max. 25 elever. 
 

 
 
Budget: 
 

- 
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Titel: Projekt ”Bæredygtighed en genanvendelig holdning”  
 

”Motoropgave” 
 

Elevrettet beskrivelse 

I projektet ”Bæredygtighed en genanvendelig holdning” får du lov til at adskille en motor. Du kommer også til at arbejde med arbejdsplanlægning, 
samarbejde, læse og følge instruktionsbeskrivelser, skriftlighed og dokumentation, faglig kommunikation og bæredygtighed. 
 
Hvad lærer du? 
Ved gennemførelse af projektet ”Bæredygtighed en genanvendelig holdning” er du kort introduceret til, hvordan en motor er opbygget og virker, 
herunder de fire takter. 
 

 

Varighed 

5 uger / 70 timer 
 

 

Elevens arbejdstid 

26 timer pr. uge 
 

 

Elevforudsætninger 

Elever fra 9. og 10. klasse, der har opnået: 
• Karakteren 2 i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik  

 
Elever fra 9. og 10. klasse, der har bestået: 

• Den central stillet test i dansk og matematik. 

• De nødvendige personlige og sociale kompetencer. 
(Uddannelsesparate) 
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OBS! Eleven kan kun påbegynde grundforløb 1 én gang. 
 

 

Læringselementer 

Projekter har to opgaver: 
§ Motoropgaven 
§ Bæredygtighedsopgaven 

Under hele projektet skal du og din holdmakker i fællesskab lave en arbejdsportfolio som dokumentation for jeres arbejde. 
 
I opgaven vil du blive præsenteret for et projekt hvor du skal adskille en motor og lave en vejledning til hvordan den skal samles igen i modsat ræk-
kefølge. Det er nemlig ikke dig der skal samle den igen, men en anden som overtager din motor og følger dine beskrivelser. 
 
Du skal arbejde i grupper af 2 deltagere, hvor I sammen laver en vejledning og navngivning af de adskilte 
motorkomponenter. Det hele gøres på 5 uger / 70 timer. inkl. Samling af motoren, og fremlægningen af bæredygtighed. 
 
Der findes vejledninger / manualer på: 
www.autodata.dk 
www.tolerancedata.dk 
 
Disse må gerne bruges – men kun som inspiration da det er gruppen selv der skal lave deres egen i fællesskab 
og samarbejde med hinanden. I skal tage billeder undervejs som bruges til jeres arbejdsportfolio og vil 
være en stor hjælp til, at fabrikere jeres egen vejledning. 
 
Bæredygtighed 
Til sidst skal du og din holdmakker beregne bæredygtigheden i, at miljøbehandle en forbrændingsmotor. Herunder om det kan svare sig, at genan-
vende metallet og om der er økonomiske fordele eller ej. 
 

Læringsmiljø 

Undervisning vil være tilrettelagt i holdfællesskaber i et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. 
 
Didaktiske principper: 
Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver – og processer på et grundlæggende niveau. Digitale medier inddrages som et pæda-
gogisk værktøj, der understøtter elevens målopfyldelse. 
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Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv. 
 
Arbejdsformer: 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens fag-
lige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen anven-
des forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 
 

 

Undervisningsmaterialer 

Projektmappe. 
Branchespecifikke håndværktøjer og redskaber, herunder digitale teknologier. 
 

 

Bedømmelser 

Undervejs i forløbet vil der være krav til udarbejdelse af en arbejdsportfolio og ved afslutningen af projektet skal du aflevere en rapport, der tager 
udgangspunkt i jeres arbejdsportfolio, så det er derfor vigtigt, at I har holdt den opdateret. Rapporten kan være udformet på mange måder. Det kunne 
f. eks være som film, hvis man synes at det ville være spændende. 
Dog skal rapporten som minimum indeholde følgende: 

• Forside med navn, dato for skolestart samt et billede 
• Indholdsfortegnelse 
• Sidetal 
• Selve indholdet som minimum er delt op på uger, men også gerne dage. 

De personlige og sociale kompetencer vil blive evaluereret gennem 3 personlige samtaler. 
Den første samtale vil ligge efter de to første uger og danne grundlag for elevens personlige uddannelsesplan. 
Næste samtale vil være i uge xx og skal danne grundlag for elevens progressive udvikling og den sidste samtale skal danne baggrund for elevens 
videre forløb på grundforløbets anden del. 
 
Man kan kun deltage på grundforløbets første del 1 gang. Såfremt eleven selv vælger at droppe ud af uddannelsen eller ikke opfylder kravende for at 
fortsætte kan dette have betydning for optagelser på grundforløbets anden del. 
 
Gennemfører eleven grundforløbets første del giver det automatisk adgang til grundforløbets anden på alle uddannelser. 
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 

Uddannede mekaniker 
 

 
Udstyrstype: 
 

Teorilokale: Stole og borde til alle tilmeldte elever samt afgang til tavle, projektor og pc´er.  
Værksted: adgang til lifte, værktøj etc. 
 
 

 
Lokaletype: 
 

Teorilokale til min. 25 elever med stole og borde til alle tilmeldte elever samt adgang til tavle, projektor og pc´er. 
 

 
Deltagere min. / max.: 
 

Generelt anbefales et loft på ca. 20 elever til én underviser grundet dimensionering af værkstedet. Dog anbefales det, at når der arbejdes med lastbiler 
og trucks, et loft på max. 8 elever til én underviser, grundet sikkerheden på øvelsesområdet. 
 

 
Budget: 
 

1500 kr. pr. motor 
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Titel: Projekt ”Min innovative virksomhed” 
 

”Min innovative virksomhed”  
 

Elevrettet beskrivelse 

Gennem arbejdet med projektet ”Min innovative virksomhed” kommer du til at beskæftige dig med nogle af de faktorer og begreber, der indgår i at 

være innovativ og arbejde med bæredygtighed. Du kommer til at deltage i møder, hvor du i samarbejde med andre elever finder løsninger på, hvordan 

”vi laver innovative produkter”. Du kommer til at arbejde efter selvvalgte tegninger og ideer, og du støder også på fremstilling af produkter.   

 

Når du er færdig med projektet ”Min innovative virksomhed”: 

• Har du kendskab til dokumentation. 

• Ved du på et grundlæggende niveau, hvilke materialer der indgår i et projekt som dette. 

• Kender du til at samarbejde på tværs af fagene. 

• Kender du til krav til at fremstille produkter. 

• Kender du til innovation. 

• Kender du til forskellige arbejdsmetoder. 

• Har du udført/arbejdet med en del af de ting, der berører sig i forbindelse med, fra ide til produkt.     

 

Varighed 

1 uge. 
 

 

Elevens arbejdstid 

26 undervisningstimer pr. uge. 
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Elevforudsætninger 

Elever fra 9. og 10. klasse, der har opnået: 
• Karakteren 2 i gennemsnit ved folkeskolens afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik  

 
Elever fra 9. og 10. klasse, der har bestået: 

• Den central stillet test i dansk og matematik. 

• De nødvendige personlige og sociale kompetencer. 
(Uddannelsesparate) 

 
OBS! Eleven kan kun påbegynde grundforløb 1 én gang. 
 

 

Læringselementer 

I undervisningen får du mulighed for at: 

• Arbejde efter fortrykte tegninger. 

• Finde materialer til konstruktion. 

• Få kendskab til materialer, der indgår i projektet. 

• Samarbejde med andre om at lave en opgave. 

• Lave fremstillingsopgaver. 

• Få kendskab til arbejdskultur. 

• Få kendskab til arbejdsmetoder. 

• Få kendskab til innovation og bæredygtighed. 

• Dokumentere proces og det færdige produkt (tegning, billeder, skrive, video).  

ARBEJDSPLANLÆGNING OG SAMARBEJDE: 
Arbejdsplanlægning og samarbejde er, når du og dine holdkammerater løser opgaven i fællesskab efter en plan, der sørger for, at I når at lave opgave 
på en god måde. 
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FAGLIG KOMMUNIKATION: 
Faglig kommunikation er, når du og diner holdkammerater kan formulere og planlægge en opgave ved brug af forskellige medier både på skrift og i 
tale. I lærer at anvende faglige udtryk og begreber i de rigtige sammenhænge. 

INNOVATION: 
Innovation er, når du og dine holdkammerater kan løse opgaver på nye måder, hvor I tænker kreativt og  planlægge løsninger ”ud af boksen”, og hvor 
I er nysgerrige på andre spændende løsninger.  
 

METODELÆRE: 
Metodelære er når du og dine holdkammerater kan udføre og dokumentere en opgave miljø- og sikkerhedsmæssigt korrekt efter hensigtsmæssige 
arbejdsmetoder- processer, der sikrer en høj kvalitet. 

FAGLIG DOKUMENTATION: 
Skriftlighed og dokumentationer er, når du og dine holdkammerater laver en arbejdsportfolio samt en rapport, som dokumenterer det udførte arbejde i 
form af tids- og materialeforbrug og deadlines.  

ARBEJDSPLADSKULTUR: 
Arbejdspladskultur er når du og dine holdkammerater kan samarbejde og vise hensyn samt byde ind med din viden. 
 

Læringsmiljø 

Undervisning vil være tilrettelagt i holdfællesskaber i et attraktivt ungdomsuddannelsesmiljø. 
 
Didaktiske principper: 
Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver – og processer på et grundlæggende niveau. Digitale medier inddrages som et pæda-
gogisk værktøj, der understøtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og anvendelsesorienteret perspektiv. 
Arbejdsformer: 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring og understøtter elevens fag-
lige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige problemstillinger. I undervisningen anven-
des forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 
Kort beskrivelse af forløbets forskellige læringselementer. 
Kort beskrivelse af din læring og af, hvordan og hvornår du lærte mest. 
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Undervisningsmaterialer 

Projektbeskrivelsen. 
PC. 
 

 

Bedømmelser 

 
Undervejs i forløbet vil der være krav til udarbejdelse af en arbejdsportfolio og ved afslutningen af projektet skal du aflevere en rapport, der tager 
udgangspunkt i jeres arbejdsportfolio, så det er derfor vigtigt, at I har holdt den opdateret. Rapporten kan være udformet på mange måder. Det kunne 
f. eks være som film, hvis man synes at det ville være spændende. 
Dog skal rapporten som minimum indeholde følgende: 

• Forside med navn, dato for skolestart samt et billede 
• Indholdsfortegnelse 
• Sidetal 
• Selve indholdet som minimum er delt op på uger, men også gerne dage. 

De personlige og sociale kompetencer vil blive evaluereret gennem 3 personlige samtaler. 
Den første samtale vil ligge efter de to første uger og danne grundlag for elevens personlige uddannelsesplan. 
Næste samtale vil være i uge xx og skal danne grundlag for elevens progressive udvikling og den sidste samtale skal danne baggrund for elevens 
videre forløb på grundforløbets anden del. 
 
Man kan kun deltage på grundforløbets første del 1 gang. Såfremt eleven selv vælger at droppe ud af uddannelsen eller ikke opfylder kravende for at 
fortsætte kan dette have betydning for optagelser på grundforløbets anden del. 
 
Gennemfører eleven grundforløbets første del giver det automatisk adgang til grundforløbets anden på alle uddannelser. 
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 

Faglærer/almen lærer på grundforløbets første del. 
 

 
 
Udstyrstype: 
 

Sikkerhedssko. 
 

 
 
Lokaletype: 

Adgang til teori- og egnede værkstedslokaler. 
 

 
 
Deltagere min. / max.: 

Max. 25 elever pr. hold. 
 
 
Budget: 

- 
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Titel: Dansk 
 

Elevrettet beskrivelse 

Du vil i faget øve arbejde med kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling af forskellige tekster og mundtlig kommunikation med direkte 
relevans for erhvervet, dagligdagen og den konkrete uddannelse. Du vil i faget blive hævet 2 niveauer, 9. klasse afgangsprøve hæves til niveau E og 
10. klasse afgangsprøve hæves til niveau C. Dansk vil også foregå som en integreret del af projekterne på fagretningen. 
 

Varighed 

Varighed 4 uger 
 

Elevens arbejdstid 

104 timer svarende til 4 uger  
 

Elevforudsætninger 

Eleven har bestået afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve (FSA) med karakteren 02 i gennemsnit eller den 
centralt stillede test i dansk og matematik og har de nødvendige personlige og sociale kompetencer (Uddannelsesparat). 
 
Eleven skal medbringe sikkerhedsforsvarligt tøj og fodtøj til det enkelte værksted. 
 

Læringselementer 

Dansk Niveau E 
Kommunikation 

- Eleven kan kommunikere reflektere i almen og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til 
formål og situation 

- Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre 
- Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøgning og formidling  
- Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomhedens interne og eksterne kommunikation 

Dansk 
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- Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrette erhverv og elevens konkrette 
uddannelsesvalg 

Læsning 
- Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almen og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i forhold til 

læseformål, teksttyper og kontekst 
- Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og dagligdagen 
- Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning med relevans for det konkrete er-

hverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen. 

Fortolkning 
- Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 
- Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 

Fremstilling 
- Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekt skriftelige og mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans 

for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 
- Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for den konkrete uddannelse 

Dansk Niveau C 
Kommunikation 

- Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til formål og situation 

- Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mel-
lem formål og forskellige former for kommunikation 

- Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk dialog om virksomhedens interne og eksterne kommunikation 
- Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til kommunikation, informationssøgning og 

formidling 
- Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse kontekster inden or erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget 

Læsning 
- Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i 

forhold til læseformål, teksttype og kontekst 
- Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdagen. 
- Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse og 

samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning 

Fortolkning 



 

 
 

76 

- Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 
- Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante analyse-

modeller 
- Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på grundlag 

af analyse 
- Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og 

indgå i kritisk dialog om sin vurdering 
- Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse 

Formidling 
- Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, varierede og nuancerede skriftelige og mundtlige tekster ved brug af tekstty-

per, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdagen 
- Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og samfund 
- Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der 

passer til genre og situation 
- Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige produkter, herunder om skri-

veformål, målgruppe, genre og sproglig stil og grammatisk forståelse 

 
Læringsmiljø 
 

Undervisningen i grundfaget dansk tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer 
og undervisningen tilrettelægges med faglig progression. Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger med udgangspunkt i 
elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og fagretning. 
Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt omfang. It ind-
drages i undervisningen, hvor det er relevant.  
Da HANSENBERG deltager i projekt ”Læseløft Syd” er programmet ”Frontread” valgt til at indgå i danskundervisningen. 
 
 
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 
forskellige læringsaktiviteter 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 undervisningsplan og er medansvarlig for, at denne over-
holdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). 
 
Sikkerhed 
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For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet 
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. 
 
Krav til produkt og proces 
Undervejs i forløbet vil der være krav til aflevering af forskellige delrapporter eller opgaveløsninger. 
Ved afslutningen af læringselementet skal du til mundtlig eksamen, hvis faget bliver udtrukket. 
 

Undervisningsmaterialer 

Teoretiske danskmaterialer samt værkstedsudstyr til tilhørende værksteder i fagretningen. 
 

Bedømmelser 

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen, niveau E og niveau C, hvor der afgives en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Evaluering 
Faglige kompetencer: 
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer. Med 
fokus på kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 
 

Systematisk feedback 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal 
sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 
 
Evaluering og summativ feedback   
Der er en plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår 
(jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
 
Evaluering og formativ feedback  
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne 
læreprocesser (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
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Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 

Dansklærer, der minimum har undervisningskompetencer på niveau E og C. 
 

 
Udstyrstype: 
 

It udstyr, dansk teoretiske materialer og fagrettet materiale, der tilhører Fagretningen. 
 

 
Lokaletype: 
 

Teorilokaler og værksteder. 
 

 
Deltagere min. / max.: 
 

Max et hold pr. lærer. 
 

 
Budget: 
 

- 
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Titel: Matematik 
 

Matematik 

 

Elevrettet beskrivelse 

Du skal i faget arbejde med kompetencer (modellerings-, repræsentations-, symbol-, kommunikations- og hjælpemiddelkompetencer (for niveau C 
endvidere ræsonnementskompetence)) med relevans for din uddannelse. Du vil blive hævet op til to niveauer, 9’ende klasse til niveau E og 10’ende 
klasse til min. niveau D afhængig af overgangskrav. På niveau D og C vil du skulle arbejde med et erhvervsrettet projekt. 

 

Varighed 

Varighed 4 uger 
 

 
 

Elevens arbejdstid 

104 timer svarende til 4 uger 
 

 

Elevforudsætninger 

Eleven har bestået FSA-prøve i matematik med min. karakteren 02, samt er uddannelsesparathedsvurdering. 
 
Eleven skal selv medbringe de sædvanlige redskaber til matematik (lommeregner, blyanter, lineal, passer, vinkelmåler og tegnetrekant). 
 

 

Læringselementer 

Tal- og symbolbehandling. 
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      Almindelige regneregler. 
      Regnearternes hierarki. 
      Procentregning. 
      Mål og vægt. 
      Forholdsregning. 
      Regnetekniske hjælpemidler. 
      Geometri. 
      Rummelige figurer. 
      Masse og massefylde. 
      Pythagoras. 
      Trigonometri i retvinklede trekanter. 
      Funktioner og grafisk afbildning. 
 
For niveau C. 
      Endvidere sinus-, cosinus og tangensrelationer i ikke retvinklede trekanter. 
      Statistik. 
 

Læringsmiljø 

Undervisningen i grundfaget dansk tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsformer 
og undervisningen tilrettelægges med faglig progression. Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger med udgangspunkt i 
elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og fagretning. 
Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt omfang. It ind-
drages i undervisningen, hvor det er relevant.  
 
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 
forskellige læringselementer og vil alt efter dit behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 
 
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. Even-
tuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). 
 
Sikkerhed 
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet 
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssig forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. 
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Krav til produkt og proces 
Undervejs i forløbet vil der være krav til aflevering af forskellige delrapporter eller opgaveløsninger. 
Ved afslutningen af læringselementet skal du til en mundlig eksamen, der er lodtrukket mellem de øvrige grundfag. 
 

 

Undervisningsmaterialer 

Der vil af læreren blive udleverede relevante trænings- og afleveringsopgaver. 
 

 

Bedømmelser 

Evaluering 
Faglige kompetencer: 
Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet under de enkelte læringselementer.  
Bedømmelsen af dine faglige kompetencer resulterer i en karakter efter 7-trins-skalaen. 
 
Systematisk feedback. 
Evaluering og summativ feedback   
Der er en plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår 
(jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
 
Evaluering og formativ feedback  
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne 
læreprocesser (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
 

 
 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 

Matematiklærer med undervisningskompetence på min. niveau C. 
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Udstyrstype: 
 

Alm. regnetekniske hjælpemidler, IT-udstyr og fagrettede materialer. 
 

 
 
Lokaletype: 
 

Teorilokaler og værksteder. 
 

 
 
Deltagere min. / max.: 
 

- 
 
 
Budget: 
 

- 
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Valgfag (bonusfag, støttefag, erhvervsfag 3 på niveau 2 og grundfag) 

Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 32 
 
Matematik. 
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Påbygning  

Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 37 
 

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. 
Dermed opnår du det, man kalder generel studiekompetence, og du har derfor de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymna-
sial eksamen. Et EUX-forløb er en særlig tilrettelæggelse af en erhvervsuddannelse, og du vil derfor skulle have fag på gymnasialt niveau i forbin-
delse med din erhvervsuddannelse. 
Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på samme vilkår som personer med gymnasial eksamen. 
 

  

GYMNASIALE FAG 
Dansk C                
Engelsk C              
Samfundsfag        
 



 

 
 

85 

Titel: Dansk C studieplan / EUX 
 

Termin December 2017 

Institution HANSENBERG 

Uddannelse EUX  

Fag og niveau Dansk C 

Lærer(e) Carsten Ullum  

Hold TML og Dyr 

 
 
Oversigt over planlagte undervisningsforløb  
 

Titel  

1 

Journalistisk kommunikation 

Titel 2 Fiktionsanalyse: Fagidentitet og arbejdskultur 

Titel 3 Medieanalyse: Dokumentarprogrammer 

Titel 4 Fiktionsanalyse: Ungdom og identitet 

Titel 5 Argumentation 

Titel 6 Virksomhedskommunikation 

 
 

Titel 1 
 

Journalistisk  

Indhold Analysetekster:  
I dette forløb arbejder du med analyse af korte journalistiske tekster, der handler om 
EUX-uddannelsen og arbejdspladser inden for dit område. Gennem analysearbejdet 



 

 
 

86 

lærer du grundlæggende begreber inden for analyse af journalistik, og du anvender 
denne viden til selv at formulere dig i artiklens form, samtidig med at du får lejlighed 
til at reflektere over dit uddannelsesvalg som EUX-elev og gengive din oplevelse af en 
arbejdsplads. 
 
Introduktionstekst: 
Analysebegreber introduceres med Dansk F-C af Elisabeth Damkjær og Lisbeth Mul-
vad (e-bog, PraxisOnline), suppleret med uddrag fra Mediehåndbogen, 
http://aiu.dk/mediehandbogen/. 
 
Portfolio: 
Til din portfolio med skriftlige arbejder laver du:  

• Portrætartikel 
• Reportage fra en arbejdsplads 

Omfang 
 

12 timer 

Særlige fokus-
punkter 

• Skrivestrategier 
• Grammatik og retstavning 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, pararbejde, elevfremlæggelser, skriftligt arbejde 

 
 

Titel 2 Fagidentitet og arbejdskultur 
Indhold Analysetekster:  

I dette forløb arbejder du med analyse af korte fiktionstekster, der omhandler livet på forskellige arbejdspladser som lærling og 
ansat. Gennem analysearbejdet lærer du grundlæggende begreber inden for analyse af roman og novelle, og du får indblik i og re-
flekterer over kulturen på arbejdspladser og livet som lærling. 
 
Introduktionstekst: 
Analysebegreber introduceres med Dansk F-C af Elisabeth Damkjær og Lisbeth Mulvad (e-bog, PraxisOnline), suppleret med ud-
drag fra Håndbog til Dansk af Ole Schulz Larsen (e-bog, Systime), som du skal bruge som grundbog i Dansk A på hovedforløbet. 
 
Portfolio: 
Til din portfolio med skriftlige arbejder laver du:  

• Historie om arbejdspladsforhold 
• Essay om faglighed 
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Omfang 12 timer 
Særlige fokus-
punkter 

• Ekstensiv og intensiv læsning 
• Mødeledelse 
• Tekstanalytiske begreber 
• Sproglig norm i arbejdssituation og på arbejdsplads 
• Genreforståelse og læseforståelse 
• Perspektivering til arbejdskultur og fagidentitet 
• Skriveøvelser 
• Tale-, lytte- og samtalestrategier  

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde 

 
 

Titel 3 Medieanalyse (dokumentarfilm) 
Indhold Analysetekster:  

I dette forløb arbejder du med analyse af dokumentarfilm og -programmer, der omhandler livet på og præsenterer forskellige ar-
bejdspladser. Gennem analysearbejdet lærer du grundlæggende begreber inden for analyse af levende billeder, lærer at forholde dig 
kritisk til fakta og fiktion, og du får indblik i og reflekterer over kulturen og sprogbrugen på arbejdspladser og livet som lærling i et 
historisk perspektiv. 
 
Introduktionstekst: 
Analysebegreber introduceres med Dansk F-C af Elisabeth Damkjær og Lisbeth Mulvad (e-bog, PraxisOnline), suppleret med ud-
drag fra Håndbog til Dansk af Ole Schulz Larsen (e-bog, Systime), som du skal bruge som grundbog i Dansk A på hovedforløbet. 
 
Portfolio: 
Til din portfolio med skriftlige arbejder laver du: 

• PowerPoint med analyse af filmuddrag 
Omfang 8 timer 
Særlige fo-
kuspunkter 

• Analyse af medietekster 
• Genreforståelse 
• Anvendelse af IT til informationssøgning (Infomedia) og præsentation (PowerPoint) 

Væsentligste 
arbejdsfor-
mer 

Klasseundervisning 
Gruppearbejde 
Elevfremlæggelser 
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Titel 4 Ungdom og identitet 
Indhold Analysetekster: 

Her analyserer vi uddrag af en roman, noveller og film, der omhandler 
unges identitetsdannelse og søgen efter et ståsted i livet. Gennem analysear-
bejdet får du udvidet dit repertoire af begreber inden for analyse af roman og 
novelle. Du lærer at anvende relevant viden fra andre fag – i dette tilfælde en 
sociologisk viden fra Samfundsfag C om identitetsdannelse - og du får indblik i 
og reflekterer over, hvad samfundsforhold betyder for vilkårene for din egen 
identitetsdannelse, herunder hvilken rolle erhvervsvalg spiller i den forbin-
delse.  
 
Introduktionstekster: 
Analysebegreber introduceres med Dansk F-C af Elisabeth Damkjær og Lis-
beth Mulvad (e-bog, PraxisOnline), suppleret med uddrag fra Håndbog til 
Dansk af Ole Schulz Larsen (e-bog, Systime), som du skal bruge som grund-
bog i Dansk A på hovedforløbet. 
 
Portfolio: 
Til din portfolio med skriftlige arbejder laver du:  

• Skriftlig analyseopgave med fokus på personkarakteristik og tvær-
faglighed (med brug af begreber fra Samfundsfag C) 

Omfang 10 timer 
Særlige fokuspunkter • Tekstanalytiske begreber 

• Genreforståelse og læseforståelse 
• Perspektivering af tekster 
• Planlægning og fremstilling af skriftlig analyseopgave 

Væsentligste arbejds-
former  

Klasseundervisning, gruppearbejde, skriftligt arbejde 

 
 

Titel 5 Argumentation 
Indhold Analysetekster: 

I dette forløb arbejder vi med at analysere korte og lidt længere debatindlæg med 
argumenter vedrørende lærepladser og erhvervsuddannelser. Gennem 
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analysearbejdet får vi etableret fælles analysebegreber til analyse af argumenta-
tion, og du anvender den viden til at formulere dig argumenterende både mundt-
ligt og skriftligt.  
 
Sekundærtekster: 
Analysebegreber introduceres med Dansk F-C af Elisabeth Damkjær og Lisbeth 
Mulvad (e-bog, PraxisOnline), suppleret med uddrag fra Håndbog til Dansk af 
Ole Schulz Larsen (e-bog, Systime), som du skal bruge som grundbog i Dansk A 
på hovedforløbet. 
 
Portfolio: 
Til din portfolio med skriftlige arbejder laver du:  

• Power Point med analyse af argumenter og opstilling af argument 
• Læserbrev om erhvervsuddannelsesreformen 

Omfang 8 timer 
Særlige fokuspunkter • Argumentationsmodel  

• Argumentets dele 
• Faglig læsning 

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning, gruppearbejde, cooperative learning, elevfremlæggelser, 
skriftligt arbejde 

 
 

Titel 6 Virksomhedskommunikation 
Indhold Analysetekster: 

Diverse eksempler på virksomheders hjemmesider og brugsanvisninger 
Der har været særligt fokus på kommunikationsanalyse af virksomheders hjem-
mesider med hensyn til målgruppe, navigation, opbygning, appelformer, sprog 
og andre betydningsbærende elementer som illustrationer og farvevalg. Desu-
den på at kunne skrive brugsanvisninger og herunder tilpasse syntaks, ordvalg 
og morfologi til kommunikationssituationen. 
 
Sekundærtekster: 
Analysebegreber introduceres med Dansk F-C af Elisabeth Damkjær og Lis-
beth Mulvad (e-bog, PraxisOnline), suppleret med uddrag fra Håndbog til 
Dansk af Ole Schulz Larsen (e-bog, Systime), som du skal bruge som grund-
bog i Dansk A på hovedforløbet. 
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Portfolio: 
Til din portfolio med skriftlige arbejder laver du:  

• Power Points til støtte for mundtlig fremlæggelse af hjemmesideana-
lyse 

• Skriftlig brugsanvisning til fagspecifikt produkt eller arbejdsgang 
Omfang 12 timer 
Særlige fokuspunkter • Modtagerrettet kommunikation i forhold til hensigt og modtager 

• Virksomheders eksterne og interne kommunikation 
• Faglig læsning 
• Kommunikative strategier ifm. kommunikationssituation 
• Sprogbrug og -normer ift. genre 
• Informationssøgning  
• Præsentationsformer 
• Dialog om egne og andres tekster 
• Identifikation af skriveformål 
• Appelformer  

Væsentligste arbejds-
former 

Klasseundervisning 
Gruppearbejde 
Elevfremlæggelser 
Skriftlige elevproduktioner 
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Titel: Samfundsfag C studieplan / EUX 
 
Termin December 2017 

Institution HANSENBERG Tekniske Gymnasium 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Samfundsfag C 

Lærer(e) Nicolai Holmgaard Juul 

Hold 17r120gfxtml (GF1 EUX TML), 17r172gf1xs5 (EUX GF1 dyr) 

 
Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 
 

Titel 1 Individet i samfundet 

Titel 2 Politikforløb 

Titel 3 Økonomien og velfærdsstaten 

Titel 4 Eksamensprojekt 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 1 
 

Individet i samfundet 

Indhold Maria Bruun Bundgaard, Ole Hedegaard Jensen & Thomas Secher Lund: ”Samf C – din samfundsfagsbog”, Sy-
stime, 2017: Kapitler: 2.3,2.4,2.5,4,4.1,4.3,4.2. 
 
Henrik Arbo-Bähr: ”Samfundsstatistik 2016”, Columbus, 2016. Tabel. 8.1, Fig. 8.1 

Omfang 
 

6 lektioner á 2*60 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
• Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere 

over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde, og 
• Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende for-

skellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge. 
Kernestof: 

• Samfundsudvikling, socialiseringsmønstre og menneskers handlinger i sociale sammenhænge 
• Sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for elevens uddannelse 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde,  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 2 
 

Politikforløb 

Indhold Maria Bruun Bundgaard, Ole Hedegaard Jensen & Thomas Secher Lund: ”Samf C – din samfundsfagsbog”, Sy-
stime, 2017: kapitler: 6.1,6.2,6.3,7.1,7.2,7.4,8.1,8.2,8.3 
 
Henrik Arbo-Bähr: ”Samfundsstatistik 2016”, Columbus, 2016. Tabel.10.4  
 

Omfang 
 

21 lektioner á 2*60 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Kompetencer, læreplanens mål, progression 
Faglige mål: 
 

• Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende for-
skellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge. 

• Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere løsninger 
på samfundsmæssige problemer. 

Kernestof: 
• Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger belyst ud fra centrale politiske ideologier 
• Politiske institutioner og beslutningsprocesser samt mediernes indflydelse 

 
 

Væsentligste ar-
bejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde,  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  
 
Titel 3 
 

Økonomien og velfærdsstaten 

Indhold Maria Bruun Bundgaard, Ole Hedegaard Jensen & Thomas Secher Lund: ”Samf C – din samfundsfagsbog”, Systime, 
2017: Kapitler: 9.1,9.3,9.4,10.1,10.2,10.3,10.4,10.5, 
 
Marianne Troelsen Skou: ”12000 unge mangler en praktikplads”, Fagbladet 3F, 27/02/2017. 
Helene Olsen: ”Her kan du næsten være sikker på en praktikplads”, Fagbladet 3F, 03/11/2017 
 
Dr.dk, Adgang med Abdel: ”Kan medicin blive for dyr?”, DR2, 16/11/2017. 28 minutter. 
 

Omfang 
 

4,5 lektioner á 2*60 minutter 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
• Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde sig til aktuelle sam-

fundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund. 
• Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere løsninger 

på samfundsmæssige problemer, 
Kernestof: 

• Det økonomiske kredsløb 
• Den politiske styring af økonomien 
• Danmarks placering i den internationale økonomi 

 
Væsentligste 
arbejdsformer 

Klasseundervisning, projektarbejdsform, skriftligt arbejde,  
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Titel 4 
 

Eksamensprojekt 

Indhold Selvfundet materiale 
 

Omfang 
 

7 lektioner á 2*60 minutter. 

Særlige fokus-
punkter 

Faglige mål: 
• Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag og argumentere for egne synspunkter 

og vurdere andres holdninger og argumenter, 
• Anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at forklare og forholde sig til aktuelle 

samfundsøkonomiske prioriteringer og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund, 
• Anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i Danmark til at formulere løsninger 

på samfundsmæssige problemer, 
• Anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere 

over menneskers handlinger inden for eget uddannelsesområde, og 
• Opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere samfundsfaglige spørgsmål og anvende for-

skellige materialetyper til at dokumentere enkle, faglige sammenhænge. 
 
Kernestof: 
- Varierer alt efter de valgte problemstillinger. 

 
Væsentligste ar-
bejdsformer 

Projektarbejdsform – Eleverne udarbejder deres egne eksamensprojekter.  
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Titel: Engelsk C studieplan / EUX 
 

Engelsk C 
 

Elevrettet beskrivelse 

 
I faget engelsk C skal du arbejde med fremmedsprogende medier og tekster om erhverv, kultur og samfund. Det skal du ved at anvende 
kommunikative strategier og modeller til at tale, lytte, læse, skrive, samtale og se. Du vil komme til at arbejde med metoder til at kom-
munikere mundtligt, skriftligt, visuelt eller multimodalt hvilket vil sige med ord, billeder, film, tegninger, animationer og lyd. 
 

 

Varighed 

 
75 timer – svarende til 3 uger 
 

 
 

Elevens arbejdstid 

 
75 timer - svarende 3 uger 
+ 12,5 time til skriftlige opgaver 
 

 

Elevforudsætninger 

Eleven har bestået afgangsprøve i henholdsvis dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve (FSA) med karakteren 02 i gennemsnit eller den 
centralt stillede test i dansk og matematik og har de nødvendige personlige og sociale kompetencer (Uddannelsesparat). 
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Eleven skal medbringe sikkerhedsforsvarligt tøj og fodtøj til det enkelte værksted. 
 

 

Læringselementer 

Engelsk C 
 

Kommunikation 
- Eleven har en receptiv færdighed, der forudsætter, at eleven har viden om sproget, et passivt ordforråd og kan anvende lyttestrategier til at afkode 
talt sprog.  
 
 
- Eleven har viden om tekster og teksttyper, viden om sproget og færdighed i at overføre sin viden om emnet til en afkodning af teksten. Eleven har 
behov for at anvende læsestrategier til at afkode den skrevne tekst  
 
 
- Eleven har viden om sproget, et aktivt ordforråd, der kan bringes i spil i forhold til et valgt emne og viden om principper for udtale. Eleven får 
mulighed for at træne sit aktive ordforråd i undervisningen.  
 
 
- Eleven har færdigheder, der forudsætter, at eleven har viden om struktureret mundtlig fremstilling og viden om at afkode det væsentlige i en læst, 
hørt eller set tekst samt viden om at gøre indholdet tilgængeligt for andre. Eleven skal kunne forklare årsagsforhold og sammenhænge.  
 
 
- Eleven skal kunne samle materiale, bearbejde det og gøre det klart til præsentation. Eleven skal kunne være refererende, redegørende med uddrag 
af væsentlige elementer af en større undersøgelse, uddybe samt kommentere og forklare årsagsforhold og sammenhænge.  
 
 
- Eleven skal kunne samtale på fremmedsproget samt have kendskab til og viden om sproget og strategier til at anvende viden om samtalens emne 
og situation. Eleven skal kunne anvende denne viden til at foretage kvalificerede gæt, kunne forberede sig til selve samtalen: undersøge emnet, få 
viden om det specifikke ordforråd, samt kunne lytte til andres indlæg i samtalen og samtidigt begynde at forberede et svar eller et indlæg.  
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- Eleven skal kunne planlægge en skriveproces hvori denne undersøger kommunikationssituationen, anvender sin viden herom til at udarbejde 
tekstmateriale tilpasset kommunikationssituationen/emne/kontekst samt viden om og færdigheder i at redigere og korrigere egen tekst.  
 
 
- Viden om notatteknik, om at indsamle informationer fra forskellige kilder, scanne tekster og afkode multimodale tekster, som præsenterer stoffet 
på forskellige måder med brug af forskellige repræsentationsformer  
 
 
- Viden om multimodale medier og tekster. Eleven kan undersøge fremmedsprogede multimodale medier og tekster for at finde opskrifter på at 
kommunikere med brug af forskellige repræsentationsformer. Eleven skal kunne anvende multimodale medier og tekster med forskellige repræsen-
tationsformer til at understøtte mundtlig og skriftlig kommunikation.  
 
Kommunikationsstrategier 
- Viden om receptive kommunikationsstrategier. Eleven skal kunne anvende receptive strategier til at afkode mundtlige, skriftlige eller multimo-
dale tekster. Receptive strategier kan handle om at bruge kvalificerede gæt ud fra emne, teksttype eller situation, når ordkendskab er usikkert. Ele-
ven skal vise sikkerhed i at bruge strategierne.  
 
 
- Eleven skal have viden om kommunikationsmodeller (aida-model, hey-you-see-so-model, berettermodel) og færdighed i at anvende relevante 
modeller og strategier til at styrke kommunikationen.  
 
 
- Viden om skrivestrategier og være i stand til at vælge strategier selvstændigt. Skrivestrategier omfatter før-skrivning, under-skrivning og efter-
skrivning.  
 
- Anvende hjælpemidler til at oversætte, stave korrekt, slå ord op i ordbog eller på nettet, tjekke kilder, producere tekster og anvende informationer 
og kilder, selvstændigt og kritisk.  
 
Sprogbrug og sprogtilegnelse 
- Eleven skal kunne anvende et ordforråd, som bl.a. er bestemt af elevens uddannelsesvalg og de uddannelsesrelevante temaer, der indgår i under-
visningen samt sætter et internationalt perspektiv på elevens uddannelse.   



 

 
 

100 

 

 
- Eleven skal have viden om og færdigheder i en forståelig og korrekt udtale samt et stigende ordforråd med korrekt udtale inden for emner og 
kontekster. 
 
 
- Eleven skal have viden om grammatik og færdighed i at overholde centrale og væsentlige grammatiske regler i mundtlig og skriftlig kommunika-
tion herunder regler, der styrker effektiv kommunikation.  
 
 
- Eleverne skal have viden om og færdigheder i at opbygge en tekst ved at undersøge og afprøve. Eleven skal kunne anvende de væsentlige regler 
for opbygning af tekster, der er målet. (AIDA, ”hey-you-see-so”, nyhedstrekanten etc.)  
 
Kultur- og samfundsforhold 
- Eleven skal have kendskab til strategier for og færdigheder i afkodning af autentiske fremmedsprogede tekster om erhverv, kultur og samfund og 
de kontekster de indgår i.  
 
 
- Eleven skal kende og forstå sit eget kulturelle udgangspunkt, normer, værdier, adfærd sprogbrug, for at kunne sammenligne, genkende og rede-
gøre for værdier, adfærd, sprogbrug i den fremmedsprogede kultur samt kunne redegøre for kulturelle forhold.  
 
 
- Anvende viden om kulturelle forskelle til at kommunikere konstruktivt i kontakten til fremmedsprogede med forskellige kulturelle forudsætnin-
ger. Anvende viden om forskellige kulturer som grundlag for tolerance og for at forebygge kulturelt baserede misforståelser, konflikter og for-
domme  
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Læringsmiljø 

Undervisningen i grundfaget engelsk tilrettelægges ud fra skolens fælles pædagogiske og didaktiske grundlag. Der anvendes forskellige arbejdsfor-
mer og undervisningen tilrettelægges med faglig progression.  
 
Undervisningen omfatter erhvervsfaglige emner og problemstillinger med udgangspunkt i elevens valg af erhvervsfagligt hovedområde og fagret-
ning. 
 
Undervisningen i et fag tilrettelægges i sammenhæng med den pågældende uddannelses erhvervsfaglige undervisning i videst muligt omfang. It ind-
drages i undervisningen, hvor det er relevant.  
 
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 
forskellige læringsaktiviteter 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 undervisningsplan og er medansvarlig for, at denne over-
holdes. Eventuelle problemer skal du løse, eventuelt i samarbejde med din gruppe, lærer, faglige vejleder eller kontaktlærer (alt efter problemets art). 
 
Sikkerhed 
For at undgå ulykker, farlige situationer eller ødelæggelse af udstyr skal du i forbindelse med arbejdet med de praktiske øvelser på øvelsesområdet 
udenfor kunne arbejde sikkerhedsmæssigt forsvarligt med det udstyr, du anvender. I handling og holdning skal givne sikkerhedsregler overholdes. 
 
Krav til produkt og proces 
Undervejs i forløbet vil der være krav til aflevering af forskellige mundtlige og skriftlige afleveringer i forhold til kompetencemålene i faget. Derud-
over arbejdes der med en fagfaglig arbejdsportfolie i faget engelsk. 
 

 

Undervisningsmaterialer 

Faglige og særfaglige tekster og materialer på engelsk inden for kompetenceområderne. 
 

 

Bedømmelser 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression i den enkelte elevs læring og skal 
sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i forhold til faget og elevens fremtidige erhverv. 
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Evaluering og summativ feedback   
Der er en plan for læreren/lærerteamet, som fortæller, hvornår eleverne bliver evalueret, hvad de evalueres i forhold til, hvordan evalueringen foregår 
(jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
 
Evaluering og formativ feedback  
Læreren og lærerteamet arbejder systematisk med feedback og fokuserer både på opgaven/produktet, processen og elevernes selvregulering ift. egne 
læreprocesser (jf. oversigt over skoleperiodens bedømmelser). 
 

 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 

Lærerkvalifikationer: 
 

Som minimum kræves det undervisningskompetence i engelsk C, men da faget er obligatorisk på gymnasialt b-niveau på EUX er det lærergruppens 
anbefaling, at undervisningskompetenceniveauet følger fagets obligatoriske niveau. 
 

 
Udstyrstype: 
 

It-udstyr, engelsk teoretiske materialer og fagrettet materiale, der tilhører fagretningen. 
 

 
Lokaletype: 
 

Teorilokaler og værksteder 
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Deltagere min. / max.: 
 

Max et hold pr. underviser 
 

 
 
Budget: 
 
- 
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Højere niveauer og talentspor  

Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser § 35 
 

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. 
 
Erhvervsfag 3 på niveau 2 jf. bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag i erhvervsuddannelserne. 

§ 3. Erhvervsfag udbydes i tre kategorier: 
1) Erhvervsfag 1, som er et introducerende erhvervsfag. 
2) Erhvervsfag 2, hvor eleven opnår generelle kompetencer. 
3) Erhvervsfag 3, som er erhvervsfaglige videns-, proces- og metodefag. 
Stk. 2. Erhvervsfag 3 udbydes på niveau 1 og niveau 2. Niveauerne i de enkelte erhvervsfag fremgår af fagbilaget for det pågældende erhvervsfag. 
 

 
 
 


	PDF - LUP sektion 1 og 2
	GF1 Energi og Teknik august 2019



