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Grundforløb 1 - Fagretning: Mennesker, sundhed og udvikling, 20 uger  

Grundforløb 1, fagretning Mennesker, sundhed og udvikling, 20 uger 

Fag:  
Erhvervsfag: giver basis for, blandt andet, at uddanne sig til et job inden for omsorg, sundhed 

og det pædagogiske område.  

Dansk (D-niveau) 

Valgfag: Grundfag, Bonusfag og Støttefag 

  

  

Emne Uger Fag Beskrivelse 

Introduktion 2 

Erhvervsfag 1 

Dansk 

Valgfag 

  

Introduktion til erhvervene og 

erhvervsuddannelserne 

  

Udvikling  
Sundhed 

  

8 

Dansk 

Valgfag 

Erhvervsfag 2 

  

Sundhed og samfund, praktikpladssøgning 

og arbejdspladskultur 
Sundhed og udvikling: 

Der arbejdes med livslang udvikling, både 

fysisk og psykisk, og med læring, pædagogik 
og andre aktiviteter, der giver basis for 

udvikling. Der arbejdes med egen udvikling i 

forhold til at blive en professionel og 
støttende fagperson for mennesker, der har 

brug for støtte og hjælp i hverdagslivet. 
  

Den virtuelle 

institution 

  
10 

Dansk 

Valgfag 

Erhvervsfag 3 

  

Innovation, metodelære, 

arbejdsplanlægning, samarbejde, faglig 
dokumentation, faglig kommunikation 

Den virtuelle institution: 
Her arbejdes i holdfællesskabet om at skabe 

en virtuel institution. Arbejdet foregår på 

computer, og der arbejdes bl.a. med 
arbejdsmiljø, institutionsværdier, 

aktivitetstilbud og forståelse af institutionens 
samfundsopgave. Eleverne kommer på 

inspirationstur sammen med 

klassekammeraterne til en institution. 
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Grundforløb 2 – Fagretning Mennesker, sundhed og udvikling – SOSU 
 

SOSU Grundforløb 2 – op til 20 uger 

  

Overgangskrav fra GF 2 SOSU til Social og sundhedshjælperuddannelsen 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Social- og sundhedsvæsnets opbygning og faggruppens placering heri. 
2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet. 
3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for 
egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning. 
4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 
5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og 
hjerte-kar lidelser. 
6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære. 
7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 
under hensyntagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed. 
8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget. 
9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. 
10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. 
11) Gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp med og uden hjælpemidler. 
  

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af 
enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi. 
2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgens helbredstilstand og intimsfære. 
3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde. 
4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og 
informationsindsamling. 
5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler. 
6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje. 
7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensyntagen til 
de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. 
  

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 
2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i 
forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 
3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende aktiviteter, 
4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgere i 
kontakten med det digitale Danmark, 
5) møde borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge 
konflikter i jobudøvelsen, 
6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og 
begrænsninger og 

7) udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, 
ergonomiske og hygiejniske principper. 
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Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 

1) Dansk på D-niveau, bestået. 
2) Naturfag på E-niveau, bestået. 
  

Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds 
uddannelsesplaner pr. 1. august 2016. 
2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk 
Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
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Emner og mål GF 2 social- og sundhedshjælper: 

  
Intro uge + 

196 lektioner 

  
Emne 

  
Kompetencemål = K 
Færdighedsmål = F 

Vidensmål = V 
  
  

1 uges program 
 (24 lektioner) 
  
4 lektioner 

Intro  
Praktisk info  
  
Min læring  
  
  

K6 
  
  
  
  
  
  
  

2 lektioner Fagsprog 
F3 

  

16 lektioner 
Kommunikation 
  

V8 
F3 
K5 

4 lektioner 

Konflikthåndtering 
  
  

V8 
F3 
K5 

6 lektioner 
Relationer 
  

K5 
  

4 lektioner Sundhed  
V5 

  

12 lektioner 
Sundhedsfremme og forebyggelse 

  

V6 
K3 

  

10 lektioner 
Livsstilsrelaterede sygdomme 

-            
V5 
K3 

16 lektioner 
Kroppen 
  
  

V4 
  

8 lektioner 
Rehabilitering 
  
  

V3 
V7 
V8 
F2 
K2 
K5 

8 lektioner Omsorg og hjælp 

V3 
V7 
V8 
F2 
K2 
K5 



6 
    23-05-2022 
 

8 lektioner 

Hygiejne  
Hånddesinfektion/håndvask 
Smitteveje 
Afbrydelsen af smitte 
  

V7 
F6 
K7 

16 lektioner 
Studietur 
  

  

8 lektioner 

Ergonomi 
  
  
  
  

V8 
V11 
F7 
K7 

  
  

12 lektioner Case-arbejde 
V4-8 
F2-3, F6-7 
K2-3, K5-7 

10 lektioner Buffer   

4 lektioner Faglighed  

V2 
F3 
K5 

  

8 lektioner 
IT/ dokumentation 
  
  

V8 
V9 
F4 

  
  

  
40 lektioner 
  
  

  
Social- og sundhedshjælperen: 
Repetition af kroppen 
  
Studiebesøg/praksisforlagt undervisning 
  
Sundhedsfremmende aktiviteter i praksis 
  
Case arbejde 
  
Personlig hygiejne i simulationsstuen herunder 

intim pleje 
  
Forflytninger i simulationsstue 
  
Vejledning og guidning i personlig og praktisk 

hjælp fx tandbørstning, sengeredning, af-og 

påklædning 
  
Velfærdsteknologi 
  
Livshistorie – interviewe borger  
  
Besøg af hovedforløbselever eller følge 

undervisning/praktik i hovedforløb 
  

  
Alle mål 

8 lektioner 
Samarbejde 
  

V1 
V2 
V9 
F3 
K5 
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K6 

8 lektioner Sikkerhed og arbejdsmiljø 

V11 
F5 
F7 
K7 

4 lektioner 

Sundhedsvæsenets opbygning og borgerens 

rettigheder 
  
  

V1 
V2 
K1 

4 lektioner 

Hjælpemidler + velfærdsteknologi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V10 
F1 
K4 

20 lektioner Case-arbejde (repetition)   
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 Overgangskrav fra GF 2 SOSU til Social og 

sundhedsassistentuddannelsen 

  

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri. 
2) Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og sundhedsområdet. 
3) Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller hæmmer motivation for 
egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning og guidning. 
4) Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner. 
5) Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, diabetes, demens og 
hjerte-kar lidelser. 
6) Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære. 
7) Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, 
under hensyntagen til etik, borgerens intimsfære og blufærdighed. 
8) Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget. 
9) Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor. 
10) Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler. 
11) Fysiske lovmæssigheder og gældende ergonomiske principper ved personlig og praktisk hjælp 
med og uden hjælpemidler. 
12) Udvalgte stoffers opbygning og egenskaber, herunder kemiske reaktioner og kemikaliesikkerhed. 
13) Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, herunder temperatur, 
eksponentiel vækst og syre/base balance. 
14) Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og -forbrug, vitaminer og 
næringsstoffer. 
15) It-værktøjer til simulering, informationssøgning, databehandling, dokumentation og 
præsentation. 
  
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning 
af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1) Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og velfærdsteknologi. 
2) Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk og/eller psykisk 
funktionsnedsættelse under hensyntagen til borgerens helbredstilstand og intimsfære. 
3) Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle samarbejde. 
4) Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk kommunikation og 
informationsindsamling. 
5) Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante hudplejemidler og rengøringsmidler. 
6) Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje. 
7) Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og bruger sin krop under hensyntagen til 
de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler. 
8) Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og forklare funktioner og grafer, der 
viser sammenhænge mellem dem. 
9) Behandle statistiske informationer om kostens sammensætning og betydning for fysisk og psykisk 
velvære. 
10) Bearbejde og præsentere indsamlede informationer ved hjælp af relevante it-værktøjer. 
  

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
1) forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 
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2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion i 
forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 
3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende aktiviteter, 
4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte borgeren i 
kontakten med det digitale Danmark, 
5) møde borgeren og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder medvirke til at forebygge 
konflikter i jobudøvelsen, 
6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og 
begrænsninger og 

7) udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, 
ergonomiske og hygiejniske principper. 
  

Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med følgende karakter: 
1) Dansk på D-niveau, bestået. 
2) Naturfag på E-niveau, bestået. 
  

Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 
1) Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds 
uddannelsesplaner pr. 1. august 2016. 
2) Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk 
Instituts retningslinjer pr. 1. september 2014. 
  
For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i eux-hovedforløbet skal eleven ud over 
overgangskravene i have gennemført følgende grundfag: 
1) Dansk på C-niveau. 
2) Engelsk på C-niveau. 
3) Samfundsfag på C-niveau. 
4) Matematik på C-niveau. 
5) Kemi på C-niveau. 
6) Fysik på C-niveau. 
  

For elever i eux-forløb træder fagene 4, 5 og 6 i stedet for naturfag. 
Dansk, engelsk og samfundsfag gennemføres på grundforløb 1. 
Matematik, kemi og fysik gennemføres på grundforløb 2. 
  

EUX elever skal have bestået alle grundfag (1 – 6) for at kunne påbegynde skoleundervisningen på 
hovedforløbet. 
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Emner og mål GF 2 social- og sundhedsassistent:  

  
Intro uge + 

196 lektioner 

  
Emne 

  
Kompetencemål = K 
Færdighedsmål = F 

Vidensmål = V 
  
  

1 uges program 
 (24 lektioner) 
  
4 lektioner 

Intro  
Praktisk info  
  
Min læring  
  
  

K6 
  
  
  
  
  
  
  

2 lektioner Fagsprog 
F3 

  

16 lektioner 
Kommunikation 
  

V8 
F3 
K5 

4 lektioner 

Konflikthåndtering 
  
  

V8 
F3 
K5 

6 lektioner 
Relationer 
  

K5 
  

4 lektioner Sundhed  
V5 

  

12 lektioner 
Sundhedsfremme og forebyggelse 

  

V6 
K3 

  

10 lektioner 
Livsstilsrelaterede sygdomme 

-            
V5 
K3 

16 lektioner 
Kroppen 
  
  

V4 
  

8 lektioner 
Rehabilitering 
  
  

V3 
V7 
V8 
F2 
K2 
K5 

8 lektioner Omsorg og hjælp 

V3 
V7 
V8 
F2 
K2 
K5 
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8 lektioner 

Hygiejne  
Hånddesinfektion/håndvask 
Smitteveje 
Afbrydelsen af smitte 
  

V7 
F6 
K7 

16 lektioner 
Studietur 
  

  

8 lektioner 

Ergonomi 
  
  
  
  

V8 
V11 
F7 
K7 

  
  

12 lektioner Case-arbejde 
V4-8 
F2-3, F6-7 
K2-3, K5-7 

10 lektioner Buffer   

4 lektioner Faglighed  

V2 
F3 
K5 

  

8 lektioner 
IT/ dokumentation 
  
  

V8 
V9 
F4 

  
  

40 lektioner Social- og sundhedsassistenten 
V11-15 
F8-10 
  

8 lektioner 
Samarbejde 
  

V1 
V2 
V9 
F3 
K5 
K6 

8 lektioner Sikkerhed og arbejdsmiljø 

V11 
F5 
F7 
K7 

4 lektioner 

Sundhedsvæsenets opbygning og borgerens 

rettigheder 
  
  

V1 
V2 
K1 

4 lektioner 

Hjælpemidler + velfærdsteknologi 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

V10 
F1 
K4 

20 lektioner Case-arbejde (repetition)   
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Grundforløb 2 – Fagretning Mennesker, sundhed og udvikling – PA 

PA Grundforløb 2- Fagretning Mennesker, sundhed og udvikling – op til 
20 uger 
 
 
   

Emne 1: 
Grundlæggende pædagogisk arbejde  
Uddannelsesspecifikt fag 6 uger + Idræt F, Samfundsfag E og Psykologi F, samt valgfag   

(Mulighed for afkortning ved EUV forløb) 
             

Eleven har kompetence til på et 
grundlæggende niveau at 
kunne:  
  

  

Eleven har grundlæggende viden på 
følgende udvalgte områder inden for 
det pædagogiske assistentområde: 

Eleven har færdigheder i at 
anvende følgende 
grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af enkle 
opgaver under 
overholdelsen af relevante 
forskrifter: 

1. Dokumentere eget arbejde og 
varetage faglig formidling til den 
pædagogisk målgruppe samt til 
kollegaer og pårørende.  

2. Anvende faglig 
kommunikation i skrift og i tale 
med samarbejdspartnere, børn, 
forældre, borgere og pårørende.  

5. Planlægge og igangsætte 
pædagogiske aktiviteter, der gør 
brug af velfærdsteknologi, 
digitale og sociale medier.  

  

6. Anvende digitale medier i 
simple pædagogiske situationer 
som redskab til faglig dialog og 
formidling.  

9. Planlægge, gennemføre og 
evaluere pædagogiske aktiviteter 
målrettet forskellige 
pædagogiske målgrupper. 

  

  

12. Møde den pædagogiske 
målgruppe, pårørende og 
kollegaer på en etisk og 
respektfuld måde, herunder 

1. Metoder til dokumentation af 
eget arbejde  

2. Målgruppe tilpasset faglig 
formidling, herunder til kolleger 
og pårørende  

3. Fagsprogets betydning og de 
mest almindelige fagudtryk inden 
for det pædagogiske område  

4. Kommunikationsteori, 
herunder viden om 
kommunikation i forhold til 
forskellige målgrupper  

5. Kulturforståelse og inddragelse 
af den pædagogiske målgruppe  

13. Aktuel velfærdsteknologi og 
digitale medier, der kan 
anvendes i det pædagogiske 
arbejde, under hensyntagen til 
målgruppen  

  

14. Hensigtsmæssig anvendelse 
af digitale og sociale medier i det 
pædagogiske arbejde, både som 
aktivitet og som redskab til faglig 
dialog og formidling.  

21. Udviklingspsykologiske 
perspektiver og retninger, der er 

1. Metoder til dokumentation 
og faglig formidling i skrift og i 
tale, under hensynstagen til 
modtagerens forudsætninger.  

2. Metoder til aktiv lytning og 
til at kunne udvise empati i 
samarbejdet  

3. Metoder til at 
kommunikere og samarbejde 
med andre fagpersoner, børn, 
forældre, borgere og 
pårørende.  

4. Metoder til at anvende 
konfliktnedtrappende 
kommunikation  

12. Anvende brancherettet 
velfærdsteknologi og digitale 
medier til pædagogiske aktiviteter 
og elektronisk kommunikation 

  

21. Demonstrere hvordan 
man møder den pædagogiske 
målgruppe og pårørende på 
en etisk, empatisk og 
respektfuld måde  
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medvirke til at forebygge simple 
konflikter  

13. Udvise motivation og tage 
aktivt ansvar for egen læring, 
med fokus på egne ressourcer og 
begrænsninger  
  

  
Herunder fra Idræt F: 

•         Deltage i forskellige former 
for idræt og 
bevægelsesaktiviteter, 
herunder medvirke i 
træningsprogrammer og 
enkle fysiologiske test.  

(Faget skal bestås). 

relevante for pædagogisk arbejde 
med det lille barn.  

22. Undervisning, didaktik og 
inklusion i grundskolen.  

23. Aktuelle metoder i det 
pædagogiske arbejde inden for 
handicap- og psykiatriområdet, 
herunder kendskab til 
rehabilitering og faktorer der 
fremmer eller hæmmer 
menneskers motivation for 
egenomsorg  

24. Målgruppe relevante 
pædagogiske aktiviteter – 
herunder fysiske, musiske, 
æstetiske, kulturelle og praktiske 
aktiviteter  

26. Psykologiske og sociologiske 
processer, der omhandler 
individets samspil med andre 

27. Selvevalueringsredskaber, 
herunder evaluering af egen 
læring  

  

 20. Metoder til at reflektere 

over egen praksis. 
  

Emne 2: 
Rammer i det pædagogiske arbejde 

Uddannelsesspecifikt fag 2 uger + Idræt F, Samfundsfag E og Psykologi F, samt valgfag 

  

  

Eleven har kompetence til på et 
grundlæggende niveau at 
kunne:  

  

Eleven har grundlæggende viden på 
følgende udvalgte områder inden for 
det pædagogiske assistentområde: 

Eleven har færdigheder i at 
anvende følgende 
grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af enkle 
opgaver under 
overholdelsen af relevante 
forskrifter: 

3. Udøve jobfunktionen under 
hensynstagen til de 
grundlæggende 
sikkerhedsmæssige, 
arbejdsmiljømæssige, 
ergonomiske og hygiejniske 
principper og demonstrere 
afbrydelse af smitteveje i det 
pædagogiske arbejde.  

7. Sikkerheds- og 
arbejdsmiljøorganisationen, 
herunder det psykiske 
arbejdsmiljø med fokus på trivsel 
og forebyggelse af vold  

8. Fysiske, mikrobiologiske og 
kemiske faktorer, der påvirker 
hygiejnen, herunder temperatur 
og ekspotentiel vækst 

6. Redskaber til at udøve 
jobfunktionen under 
hensynstagen til de 
sikkerhedsmæssige, 
arbejdsmiljømæssige og 
ergonomiske regler.  

7. Demonstrere hvordan man 
indretter arbejdsstedet og 
bruge sin krop efter 
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4. Deltage i det professionelle 
samarbejde på tværs af 
faggrupper og forstå 
betydningen af at arbejde inden 
for relevant lovgivning, der 
vedrører samarbejdsflader på 
det pædagogiske arbejdsmarked 
i forhold til forskellige 
pædagogiske målgrupper  

  
Herunder fra Idræt F: 

•         Referere til, hvordan man 
kan forebygge skader ved 
arbejde eller træning 

•         Medvirke til, at man enten i 
sin fritid eller på 
arbejdspladsen, kan 
forebygge fysiske skader 

•         Arbejde målrettet med at 
forebygge skader ved 
arbejde eller træning 

(Faget skal bestås). 
  
  
  
  
Førstehjælp og brandbekæmpelse 

  

9. Gældende ergonomiske 
principper ved jobudøvelsen  

  

10. Relevant lovgivning, der 
vedrører samarbejdsflader på det 
pædagogiske arbejdsmarked, 
særligt i forhold til forskellige 
målgrupper i det pædagogiske 
arbejde.  

11. Rettigheder og pligter som 
fagperson i et 
ansættelsesforhold, herunder 
tavshedspligt  

12. Den pædagogiske sektors 
opbygning, faggruppens 
placering og der tværfaglige 
samarbejde  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Førstehjælp og brandbekæmpelse 

gældende ergonomiske 
principper.  

8. Metoder til forebyggelse af 
institutionsinfektioner.  

9. Metoder til at forebygge 
psykisk og fysisk vold  

10. Forklare egen faglig og 
professionelle rolle i 
samarbejdet med andre.  

11. Forklare det faglige og 
personlige ansvar, der er 
forbundet med at arbejde 
inden for det pædagogiske 
område.  

22. Agere professionelt i et 
fagligt fællesskab  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Førstehjælp og brandbekæmpelse 

Emne 3: 
Sundhed og trivsel  
Uddannelsesspecifikt fag 4 uger + Idræt F, Samfundsfag E og Psykologi F, samt valgfag 

 
                        

Eleven har kompetence til på et 
grundlæggende niveau at 
kunne:  

  

Eleven har grundlæggende viden på 
følgende udvalgte områder inden for 
det pædagogiske assistentområde: 

Eleven har færdigheder i at 
anvende følgende 
grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af enkle 
opgaver under 
overholdelsen af relevante 
forskrifter: 

7. Medvirke i det 
sundhedsfremmende arbejde i 
relation til den pædagogiske 
målgruppe.  

6. Relevante pædagogiske 
metoder, herunder 
konflikthåndtering, vejledning, 
guidning og motivationsarbejde  

5. Forklare betydningen af at 
videregive observationer og 
udførte opgaver til relevante 
samarbejdspartnere  
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8. Vejlede i valg af 
hensigtsmæssig livsstil ud fra 
viden om, hvad kost og motion 
betyder for fysisk og psykisk 
velvære, og hvordan det kan 
understøtte et godt arbejdsliv.  

  

10. Indgå i det pædagogiske 
arbejde med inklusion under 
hensynstagen til den 
pædagogiske målgruppes 
forudsætninger for udvikling.  

  

11. Planlægge, gennemføre og 
evaluere fysiske, musiske, 
æstetiske, kulturelle og praktiske 
aktiviteter under hensyn til den 
pædagogiske målgruppes 
sundhed og trivsel. 

  
Herunder fra Idræt F: 

•         Referere til grundlæggende 
principper for træning 

•         Handle bevidst i forhold til 
de konkrete fysiske 
aktiviteters betydning for 
egen sundhed og 
grundlæggende 
kropsbevidsthed, samt 
anvende grundlæggende 
principper for at styrke sin 
fysiske form. 

(Faget skal bestås). 
  
  

15. Faktorer der påvirker det 
enkelte menneskes sundhed  

16. Kost og motions betydning 
for fysisk og psykisk velvære  

17. Kostens sammensætning, 
herunder beregning af 
energibehov og-forbrug, 
vitaminer og næringsstoffer. 

  

18. Sundheds- og 
hygiejneopgaver på den 
pædagogiske arbejdsplads  

19. Sundhedsfremmende arbejde  

20. Inklusionsbegrebet i det 
pædagogiske arbejde  

  

25. Aktiviteters betydning for 
sundhed og trivsel  

  

  

  

13. Metoder til at understøtte 
fysisk og psykisk velvære 
gennem kost og motion.  

14. Behandle statiske 
informationer om kostens 
sammensætning og 
betydning for fysisk og psykisk 
velvære 

  

15. Identificere forhold 
omkring sundhed og pege på 
sundheds- og 
hygiejneopgaver på den 
pædagogiske arbejdsplads.  

16. Redskaber i det 
sundhedsfremmende arbejde  

17. Identificere forskellige 
pædagogiske målgrupper, 
herunder målgruppens 
forudsætninger for udvikling  

  

18. Demonstrere hvordan 
man igangsætter 
rehabiliterende pædagogiske 
aktiviteter  

19. Metoder til at igangsætte 
aktiviteter med betydning for 
sundhed og trivsel for 
forskellige pædagogiske 
målgrupper. 

  

 

Grundfag/valgfag på grundforløbet 

  

GRUNDFAG GF 2 sosu EUD/EUV VALGFAG 

Naturfag E  
  

Dansk D = 2 eller 4 uger: elever uden dansk D 

Dansk F + E = elever med FP9, uden GF 1, 4 
uger – suppleres med FVU for at nå D  
Dansk D = elever med FP9 med GF 1, 2 uger 

Dansk D = elever med FP10, uden GF 1, 2 uger 

  

  
Andet fag, eks. engelsk = elever der har dansk 
D, eller når det på 2 uger: 2 uger. Når eleven 
har engelsk indgår faget i prøveudtrækket. 
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Eller Støttefag, Bonusfag  
  

 I alt 4 uger 

  

Grundfag GF 2 sosu EUX 
  

  
Matematik C  
Fysik C 

Kemi C 

  

  
  

Det er en forudsætning for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet, at eleven har gennemført 
følgende grundfag (niveau og evt. karakterkrav)  
o Dansk, D-niveau (bestået) Afsluttes med mundtlig prøve/standpunktskarakter  

o Naturfag E-niveau (bestået) Afsluttes med mundtlig prøve/standpunktskarakter  

  

  
Det er endvidere en forudsætning for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet, at eleven har 
opnået kompetence svarende til de krav, der stilles til udstedelse af flg. certifikater  
o Grundlæggende førstehjælp, herunder hjerte-lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved 
sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst svarende til uddannelsesplanen for 12 timers grundkursus ved 
Dansk Førstehjælpsråd.  

o Elementær brandbekæmpelse, jf. Dansk Brand- og sikringsinstituts retningslinjer  
  
  

   

GRUNDFAG GF 2 PA EUD/EUV VALGFAG 

Samfundsfag E  
  

  

Psykologi F  
  
  

Dansk D = 2 eller 4 uger: elever uden dansk D 

Dansk F + E = elever med FP9, uden GF 1, 4 
uger – suppleres med FVU for at nå D  
Dansk D = elever med FP9 med GF 1, 2 uger 

Dansk D = elever med FP10, uden GF 1, 2 uger 

  

Idræt F = indarbejdet i det uddannelsesspecifikke 
fag 

  

  

Andet fag, eks. engelsk = elever der har dansk 
D, eller når det på 2 uger: 2 uger. Når eleven 
har engelsk indgår faget i prøveudtrækket. 
Eller Støttefag, Bonusfag  
  

 I alt 4 uger 
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Grundfag GF 2 PA EUX 

  
Matematik C  
Idræt C 

Psykologi C 

  

  

  
Det er en forudsætning for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet, at eleven har gennemført 
følgende grundfag (niveau og evt. karakterkrav)  
o Dansk, D-niveau (bestået) Afsluttes med mundtlig prøve/standpunktskarakter  

o Samfundsfag E-niveau (bestået) afsluttes med standpunktskarakter  

o Idræt F-niveau (bestået) afsluttes med standpunktskarakter 

o Psykologi F (bestået) afsluttes med standpunktskarakter 

  
Det er endvidere en forudsætning for optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet, at eleven har 
opnået kompetence svarende til de krav, der stilles til udstedelse af flg. certifikater  
o Grundlæggende førstehjælp, herunder hjerte-lungeredning, livreddende førstehjælp, førstehjælp ved 
sygdom og førstehjælp ved tilskadekomst svarende til uddannelsesplanen for 12 timers grundkursus ved 
Dansk Førstehjælpsråd.  

o Elementær brandbekæmpelse, jf. Dansk Brand- og sikringsinstituts retningslinjer  
  

 

Valgfag 
   

 Valgfag GF 1 (4 uger):  

• Støttefag 

• Bonusfag 

• Erhvervsfag 3: Innovation 1 uge 

  

Valgfag GF 2 sosu og GF 2 PA (4 uger): 

• Støttefag 

• Bonusfag:  

• Grundfag  

  

  

Retningslinjer for skolens vejledning vedrørende valgfag:  

Skolen vejleder med henblik på at sikre at eleven opnår det nødvendige grundfagsniveau, hvor 

dette ikke er på plads.  

Der vejledes for at sikre eleven adgang til støttefag når dette er et tilbud, som understøtter 
elevens gennemførelse.  

Derudover vejledes eleven de givne muligheder for opkvalificering i forhold til 
kompetencemålene. 

Endelig vejledes elever, med baggrund herfor, til arbejdet med den internationale dimension. 
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Elevens arbejdstid på Grundforløbene 
   

Skoleundervisningen gennemføres normalt inden for tidsrummet 8.00 til 16.00.  

Ved særlige arrangementer kan dette dog fraviges. 
Der er et gennemsnit på 5,2 lærerstyret klokketime dagligt.  

  
Eleven må ud over almindelig mødetid påregne tid til hjemmearbejde, både i form af 

almindelige lektier og færdiggørelse af opgaver og projekter. 
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 Uddannelsesplanen 
  

Elevens personlige uddannelsesplan 

Skolen udarbejder sammen med eleven ved begyndelsen af forløbet en personlig 

uddannelsesplan for eleven. Eleven og skolen er ansvarlige for at følge op på 
uddannelsesplanen og tage initiativ til eventuel revision, blandt andet på baggrund at den 

løbende bedømmelse af eleven. 

  
  

 
   

  

Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer 

Eleverne arbejder i den personlige uddannelsesplan med egne kompetencer ved start og 
afslutning på hvert tema. Ved at sammenholde elevens kompetencer ved starten af temaet 

med kompetencerne ved afslutningen, konstateres det, om der er sket den fornødne 
progression i elevens uddannelsesniveau i forhold til målene og hvor i uddannelsesforløbet, 

eleven befinder sig.  

  
  

Overgangsordning for elever, startet på grundforløb efter gammel 

ordning: 

  

Ansøgere/elever med helt eller delvist gennemført grundforløb efter gammel 

bekendtgørelse 

  

EUD ansøgere, med et gennemført grundforløb efter gammel ordning, optages på GF 2 med 
en godskrivning på minimum de 4 første uger. Eleven skal nå grundfagsniveauer, samt 

Førstehjælp og Brand certificering. Hvis dansk/naturfag/samfundsfag ikke er på plads, kan 
dette enten opnås ved at følge faget på VUC eller ved at følge en del af GF 2. Bevis på 

Førstehjælp og Brand må max. være 3 år gammelt. (Skolen kan tilbyde opkvalificeringsforløb).  

 Øvrige overgangskrav er delvist nået på det gamle grundforløb. Forløbet afsluttes med evt. 

grundfagsprøve/bedømmelser, samt afsluttende prøve. 

Eleven skal opfylde adgangskravene. Er dette ikke tilfældet, skal eleven til optagelsesprøve, 

med mindre eleven har en uddannelsesaftale. 

  

EUV ansøgere med et gennemført grundforløb efter gammel ordning, som var fyldt 25 ved 
starten af grundforløbet, realkompetencevurderes og elevtype bestemmes. Med et gennemført 

GF og et års relevant erhvervserfaring, godskrives hele GF 2. Overgangskravene anses for 
opfyldt, bortset fra grundfagsniveauer – hvis dansk/naturfag/samfundsfag ikke er på plads, 

kan dette enten opnås ved at følge faget på VUC eller ved at følge en del af GF 2. Bevis på 

Førstehjælp og Brand må max. være 3 år gammelt. (Skolen kan tilbyde opkvalificeringsforløb).  

Eleven skal opfylde adgangskravene. Er dette ikke tilfældet, skal eleven til optagelsesprøve, 

med mindre eleven har en uddannelsesaftale. 
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EUD elever, der har afbrudt grundforløb efter gammel ordning her på skolen, fortsætter på 
GF 2. Hvis der er tale om orlov, anses dette som en fortsættelse af et forløb. Eleven færdig gør 

på det oprindelige cøsa formål og får, sammen med GF beviset, dokumentation fra skolen for, 

at grundforløbet er gennemført på overgangsordning med opnåede kompetencer, svarende til 

GF 2. 

  

EUV elever, der var fyldt 25 år ved starten af det oprindelige grundforløb, men har afbrudt 

dette grundforløb, realkompetencevurderes og elevtype bestemmes. Eleven genoptager sit 

grundforløb med GF 2. Hvis der er tale om orlov, anses dette som en fortsættelse af et forløb. 

Se i øvrigt EUD elever. 

  

Generelt 

Alle ansøgere, der tidligere har startet et uddannelsesforløb på skolen og som på tidspunktet 

for den oprindelige uddannelsesstart var fyldt 25 år, skal altid realkompetencevurderes og 

elevtype bestemmes, også selvom der er tale om et genoptaget uddannelsesforløb. 

  

Elever, der går i gang igen efter ny ordning, skal altid kunne læse nye fag og mål op selv. 

  

Gennemførte/godkendte praktikker godskrives. 

  

Der er ikke forældelse på uddannelser, men forløb efter bekendtgørelser inden bek. 834, er 

ikke dækket af denne overgangsordning. Ansøgere med ældre indgangsår/grundforløb eller 

ældre påbegyndt hovedforløb, realkompetencevurderes efter skolens RKV materiale. 

  

Ansøgere, der tidligere har haft uddannelsesaftale på et hovedforløb, men har afbrudt denne 

skal, ved genoptagelse, enten leve op til adgangskravene eller have en uddannelsesaftale. 
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Skolens bedømmelsesplan 

  

Bedømmelser på Grundforløbet 
   
Løbende evalueringer  
Underviserne evaluerer løbende eleven i forhold til fagmål og overgangskrav. 
Evalueringen sker i den daglige undervisning og gennem arbejdet med uddannelsesplanen. Midt i 
grundforløbet gennemføres en midtvejsevaluering med eleverne. 
Mod slutningen af GF 2, vejledes eleven i forhold til eventuelt at gennemføre hovedforløbet med fag på 
ekspertniveau. Inden afsluttende grundforløbsprøve på GF 2 modtager eleven standpunktskarakterer i de 
grundfag, som hun/han har deltaget i. 
  
Fagprøver: 
  
GF 1:  
EUD: Eleven går til prøve i dansk på E eller C niveau.  
Har eleven haft engelsk som valgfag sker der udtræk af prøvefag mellem dansk og engelsk.  
Inden prøven modtager eleven standpunktskarakter i prøvefaget sammen med øvrige 
standpunktsbedømmelser. 
EUX: Der udtrækkes én prøve på C-niveau i enten dansk, engelsk eller samfundsfag 
  
GF 2 SOSU:  
EUD/EUV: Eleven går til prøve i naturfag E eller i valgfagsgrundfag 
EUX: Der udtrækkes én prøve på C-niveau i enten matematik, kemi eller fysik 
  
GF 2 PA:  
EUD/EUV: Eleven går til prøve i eventuelt valgfagsgrundfag 
EUX: Der udtrækkes én prøve på C-niveau i enten matematik, idræt eller psykologi 
  
  
Inden afsluttende prøver 
Inden eleven begynder arbejdet med den afsluttende prøve, afgives følgende bedømmelser til påtegnelse af 
GF bevis: 
  
GF 2 SOSU til Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent:  
- Naturfag E = karakter efter 7- trinsskalaen 
- Engelsk F/E = karakter efter 7-trins skalaen (kun hvis faget er valgt) 
-Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse = Bestået/ikke bestået 
- Dansk D = karakter efter 7- trinsskalaen (kun hvis faget er valgt) 
- Overgangskravene efter 7- trinsskalaen 

-  Standpunktbedømmelse uddannelsesspecifikke fag - 7-trinsskalaen 

- Det uddannelsesspecifikke fag (afsluttende prøve) bestået/ikke bestået 
 
EUX: Standpunktsbedømmelse/ prøvekarakter i matematik, kemi og fysik erstatter naturfag og valgfag. 
  
   
GF 2 PA til Pædagogisk assistent uddannelse: 
- Samfundsfag E = karakter efter 7- trinsskalaen 
- Idræt F = karakter efter 7- trinsskalaen 
- Psykologi F = karakter efter 7- trinsskalaen 
- Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse = Bestået/ikke bestået 
- Engelsk F/E = karakter efter 7-trins skalaen (kun hvis faget er valgt) 
- Dansk D = karakter efter 7- trinsskalaen (kun hvis faget er valgt) 
- Overgangskravene efter 7- trinsskalaen 
- Det uddannelsesspecifikke fag (afsluttende prøve) bestået/ ikke bestået 
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EUX: Standpunktsbedømmelse/prøvekarakter i matematik, idræt C og psykologi C erstatter samfundsfag og 
idræt og psykologi på lavere niveau, samt valgfag,  
  
Begge GF 2 forløb: 

Grundforløb 2 afsluttes med en prøve i det uddannelsesspecifikke fag.  

Prøven skal bestås, for at eleven kan fortsætte på hovedforløb. 

• Afsluttende Grundforløbsprøve = bestået/ikke bestået. 

 

 
 

   
   

Prøve i grundfag: Dansk E-, D- eller C- niveau  
Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 
  

Prøven er mundtlig. 

Prøven er offentlig. 
Prøven er individuel. 
  

 

Dokumentation 

Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens 

uddannelsesretning og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og 

i forhold til elevens personlige udvikling. 

Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den 

løbende evaluering og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. 

Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere 

teksteksempler til en præsentationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af 

eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. 

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre 

fag. 

  
  

Skolens udarbejdede opgaver (prøveform b): 

Hver opgave (ekstemporaltekst) må højst indgå 3 gange som trækningsspørgsmål. Når prøven 
er fordelt over flere dage, skal det påses, at der ikke forekommer gentagelse af samme 

opgaver. Det indebærer, at hver dag har sit sæt af prøveopgaver.  

Alle elever skal have minimum 4 trækningsmuligheder. 
Til teksterne udarbejdes eksamensspørgsmål (lokalt udarbejdede opgaver), der tilsammen 

dækker fagets kompetencer. Skema for antal herunder: 

  

Antal elever 

Antal sedler med 

eksamensspørgsmål 
(tekster) = antal elever + 

3 

Antal lokalt udarbejdede 

opgaver – anvendes max. 
3 gange – dækker fagets 

kompetencer 

1 4 4 

2 5 4 
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3 6 4 

4 7 4 

5 8 4 

6 9 4 

7 10 4 

8 11 4 

9 12 4 

10 13 5 

11 14 5 

12 15 5 

13 16 6 

14 17 6 

15 18 6 

16 19 7 

17 20 7 

18 21 7 

19 22 8 

20 23 8 
Fra ”Vejledning i grundfaget dansk – 

fagbilag 3”     

  

Prøvens afholdelse: 
 
 

Prøveform a: caseeksamen 
 

Bek. 567, § 9: 
Stk. 4. Prøven indledes med en caseundervisningsdag på 4-6 klokketimer i det fag, som er udtrukket til eksamen. Skolen 

udarbejder 5-7 opgaver til caseundervisningsdagen med udgangspunkt i fagets mål. Eleverne skal arbejde med alle opgaver på 
caseundervisningsdagen. 

Stk. 5. Den mundtlige eksamination påbegyndes første hverdag efter caseundervisningsdagen. Eleven eksamineres i de af 
opgaverne, jf. stk. 4, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. Til de af censor valgte opgaver stilles yderligere to 
ekstra ukendte spørgsmål. Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter inklusiv votering. Der gives en karakter ud fra en 
helhedsvurdering af elevens præstation. 

 

Forberedelse til prøven, prøveform a: 

• Caseeksamen gennemføres på baggrund af caseorienteret undervisning, som betyder, 

at man arbejder med problemstillinger eller områder fra konkrete virksomheder eller 

brancher 
 

• Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en konkret virksomhed eller 
branche, udarbejdet af den prøveafholdende skole, evt. i samarbejde med en branche 

eller virksomhed 
 

 

• Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag, hvor eleverne 
stilles 5-7 caseopgaver. Dagen har en varighed på 6 timer. Eleverne arbejder 

individuelt eller i grupper og må modtage vejledning. Eleverne afleverer individuelle 

besvarelser af opgaverne ved arbejdsdagens afslutning 
 

• Caseopgaverne udformes, så mindst én opgave inddrager elevernes 
præsentationsportfolio 
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• Caseopgaverne skal til sammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har 
udvalgt til prøven 
 

• Caseopgaverne, de ukendte spørgsmål, samt en fortegnelse over tekster i hver enkelt 
elevs præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse 

 

Prøvens afholdelse, prøveform a: 

• Der afholdes en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, inklusiv votering. 

Eksaminationen tager udgangspunkt i de stillede caseopgaver 
  

• Censor beslutter hvilke af de 5-7 opgaver, som der er grundlag for eksaminationen og 
som eksaminationen indledes med. Under eksaminationen inddrager eleven sin 

præsentationsportfolio 
 

• Til de valgte opgaver stilles yderligere to ukendte spørgsmål, som uddyber relevant 

kernestof i forlængelse af caseopgaven. Spørgsmålene stilles under eksaminationen af 
eksaminator 
 

 

• Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation 

 
 

Eksaminationsgrundlag prøveform a: caseeksamen 
Eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af caseopgaverne, samt de stillede ukendte 

spørgsmål 
 

Bedømmelsesgrundlag prøveform a: caseeksamen 
Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. I 

bedømmelsesgrundlaget kan der indgå materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med 
opgaveløsning på caseundervisningsdagen, men materialet bedømmes ikke særskilt. 

 

 
Prøveform b: lodtrækning af spørgsmål 

 
 

Forberedelse til prøven, prøveform b: 

• Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio, samt en 
ukendt opgave 

 

• Prøvens grundlag skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har 
udvalgt til prøven. 
 

 

• Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning umiddelbart forud for den fastsatte 
forberedelsestid, som er på 60 minutter 

 

• De ukendte opgaver, samt en fortegnelse over tekster i hver enkelt elevs 

præsentationsportfolio sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 
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Prøvens afholdelse, prøveform b: 

• Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering 
 

 

• Eksaminationen er todelt 
- Den ene del består af elevens præsentation af løsningen af den ukendte opgave 

samt en efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator 

 
- Den anden del består af elevens præsentation af sin præsentationsportfolio, og 

suppleres med uddybende spørgsmål fra eksaminator 
 

• Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation. 

 
Eksaminationsgrundlag prøveform b: lodtrækning af spørgsmål 

Eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af det ukendte spørgsmål, samt elevens 
præsentationsportfolio. 

  

 
Bedømmelsesgrundlag prøveform b: lodtrækning af spørgsmål  

Bedømmelsesgrundlaget er elevens besvarelse af det stillede spørgsmål, samt elevens 

præsentation af sin præsentationsportfolio og den efterfølgende dialog med eksaminator. 
 

 
Bedømmelseskriterier, prøveform a + b: 

 

Niveau E 
1. Eleven anvender viden om kommunikationsmetoder og fortolkning både alment og 

erhvervsfagligt 
2. Eleven demonstrerer en klar og enkel struktur i sin fremlæggelse 

3. Eleven kommunikerer og formulerer sig i et grammatisk korrekt sprog, og i et sprog som 

passer til situationen 

4. Eleven refererer indhold i læst tekst korrekt 

5. Eleven viser kendskab til og forståelse af fiktionstekster, praksisnære sagtekster og 

multimodale tekster 

 

Niveau D 
1. Eleven anvender og begrunder kommunikationsmodeller og fortolkning både i almene og 

erhvervsfaglige sammenhænge 

2. Eleven demonstrerer i sine fremlæggelser og besvarelser, at eleven har arbejdet 
selvstændigt og struktureret 

3. Eleven formulerer sig sproglig korrekt og situationsbestemt 
4. Eleven læser, kan forstå og fortolke tekster ud fra forskellige perspektiver 

5. Eleven går i dialog om korrekt anvendelse af sprogbrug og sproglige normer både i almene 

og erhvervsfaglige sammenhænge 

6. Eleven viser kendskab til og forståelse af fiktionstekster, praksisnære sagtekster og 

multimodale tekster og kan diskutere og udlede fra disse genrer 
 

Niveau C 
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1. Eleven anvender og reflekterer over kommunikationsmodeller og fortolkning både i almene 
og erhvervsfaglige sammenhænge 

2. Eleven demonstrerer i sine fremlæggelser og besvarelser, at eleven har arbejdet 

selvstændigt, struktureret og reflekteret 
3. Eleven formulerer sig sproglig korrekt, reflekteret og situationsbestemt 

4. Eleven læser, kan forstå, fortolke og vurdere tekster ud fra forskellige perspektiver 
5. Eleven går i dialog om og kan bedømme korrekt anvendelse af sprogbrug og sproglige 

normer både i almene og erhvervsfaglige sammenhænge 

6. Eleven viser kendskab til og forståelse af fiktionstekster, praksisnære sagtekster og 
multimodale tekster og kan reflektere, diskutere og bedømme disse genrer 
 
 

Bedømmelse: 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen. 
Hvis en elev ikke består udarbejdes kort skriftlig begrundelse. 

  
Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder:  

• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen (tekster, arbejdsformer, 

undervisningsforløb, opgaver) (Se Bek. 567, § 5, stk. 6) 

• Oversigt over, hvilke væsentlige mål skoen har udvalgt til prøven 

• Prøvespørgsmål/opgaver/cases 

• Elevliste med angivelse af niveau 

• Oversigt over den enkelte elevs præsentationsportfolie 

• Prøveopgaver- ukendte 

• Præcisering af, hvilken af elevens opgaver, der repræsenterer skrivning på tværs af 
fag og hvilke fag det drejer sig om. 

• Link til LUP´en med skolens prøveregler. 

     

  
         

Naturfag E niveau (SOSU) 

Afholdes i henhold til bekendtgørelse nr. 692 af 26/05/2020 

Prøven er mundtlig 

Prøven er offentlig 

Prøven er individuel 

Prøveform 2 

Forberedelse til prøven 

Som grundlag for prøven arbejdes der i de sidste 8 lektioner af undervisningstiden med en 

erhvervsfaglig case. Casen skal indeholde 3-4 centrale naturfaglige problemstillinger. Eleven 

udvælger 3 problemstillinger og udarbejder på baggrund af de tre selvvalgte problemstillinger, 3 

dispositioner, som skal nummereres 1, 2 og 3.  

Underviseren på holdet tager stilling til om der stilles en eller flere cases til holdet. Den eller de 

stillede cases skal tilsammen dække fagets mål. 

Prøvens afholdelse 
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Eleven trækker ved prøvens start lod mellem de tre nummererede dispositioner, så der 

eksamineres i 2 dispositioner. 

Eksaminationen af den enkelte elev varer i alt ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven har 4-5 

minutter oplæg til hver af sine dispositioner og max 10 minutter i alt. Ved fremlæggelsen skal 

eleven fremdrage væsentlige sider af de behandlede naturfaglige problemstillinger og 

demonstrere kendskab til de naturfaglige områder, der er behandlet i casen, samt relatere 

problemstillingerne til elevens erhvervsfaglige område. 

Til mindst to af de valgte problemstillinger, skal der inddrages et forsøg.  

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget er casen og de to udtrukne dispositioner. 

Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven inddrages relevant natur- 

og erhvervsfagligt udstyr.  

Bedømmelsesgrundlag 

Med udgangspunkt i eksaminationsgrundlaget bedømmes eleven i forhold til fagets mål, og 

karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige og praktiske 

præstation.  

  

Bedømmelseskriterier 

Niveau E 

1. Eleven viser forståelse af enkle naturfaglige begreber og beregninger 

2. Eleven fremlægger sin dokumentation, herunder sammenhængen med erhvervsfaglighed 

3. Elevens evne til at forklarer eksperimenters formål, udførelse og resultater 

4. Eleven anvender modeller til forklaring af naturfaglige fænomener 

Eleven bedømmes i forhold til nedenstående væsentlige faglige mål, udvalgt af skolen til prøven og 

meddelt elever og censor inden prøven:  

Væsentlige mål: 

1. Eleven forstår naturfaglige begreber og modeller og kan forklare erhvervsfaglige problemstillinger med 

naturfagligt indhold,  

2. har kendskab til matematiske udtryk og kan udføre enkle beregninger i sammenhæng med det 

naturfaglige arbejde,  

3. Kan arbejde selvstændigt med simple eksperimenter  

7. kan dokumentere og formidle resultater af sit arbejde med naturfaglige emner.  

Mindre væsentlige mål:  
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4. kan arbejde sikkerhedsmæssigt korrekt med udstyr og kemikalier  

5. kan diskutere fagets betydning for den teknologiske udvikling og for dets påvirkning af mennesket, 

erhverv og samfund,   

6. kan anvende relevante digitale informationskilder og værktøjer. 

  

Bedømmelse 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen.  

Hvis en elev ikke består udarbejdes kort skriftlig begrundelse.  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder:  

• Hvilke væsentlige mål, skolen har udvalgt til prøven  

• Den eller de stillede cases  

• Link til LUP´en med skolens prøveregler  

• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen (tekster, arbejdsformer, undervisningsforløb, 

opgaver) (Se Bek. Nr. 692 af 26/05/2020 

• Prøveplan  

  

   

Engelsk prøve på F, E, D, C - niveau 

Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 

  

Prøven er mundtlig. 

Prøven er offentlig. 
Prøven er individuel. 

 
Prøveform b: Lodtrækning af spørgsmål 

  
Dokumentation 

I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. 

Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i elevens erhvervsfaglige hovedområde eller 
uddannelse eller studerede emner i undervisningen. Der udarbejdes en synopsis og et 

præsentationsmateriale. 

Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig 

fordybelse eller udvidelse i forhold hertil. 

Forberedelse til prøven, prøveform b: 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentation af selvvalgt emne samt 

en ukendt opgave. 

Prøvens grundlag skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til 

prøven. 
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Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning umiddelbart forud for den fastsatte 

forberedelsestid, som er på 60 minutter. 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i hver enkel elevs præsentationsportfolio 

sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 

Prøvens afholdelse, prøveform b: 

Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 

Eksaminationen er todelt. 

Den ene del består af elevens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en 

efterfølgende samtale om opgaven mellem elev og eksaminator. 

Den anden del består af elevens præsentation af sit selvvalgte emne, og suppleres med 

uddybende spørgsmål fra eksaminator. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation. 

Eksaminationsgrundlag, prøveform b: 

Lodtrækning af spørgsmål 

Eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af det ukendte spørgsmål samt elevens 

selvvalgte emne. 

Bedømmelsesgrundlag, prøveform b: 

Bedømmelsesgrundlaget er elevens besvarelse af det stillede spørgsmål samt elevens 
præsentation af sit selvvalgte emne og den efterfølgende dialog med eksaminator. 

Bedømmelseskriterier: 

Niveau F: 

Eleven anvender et enkelt og grundlæggende fremmedsprog 

Eleven identificerer forskelle på egen og andre kulturer på begynderniveau 

Eleven indgår i samtale på fremmedsproget på begynderniveau 
Eleven udtrykker sig skriftligt med en vis præcision i et enkelt og sammenhængende sprog 

tilpasset udvalgte emner 

Eleven viser kendskab til væsentlige regler for opbygning af tekster inden for relevante genrer, 

tekster og medier i et afgrænset omfang 

Niveau E: 

Eleven anvender et grundlæggende og overvejende korrekt fremmedsprog 

Eleven inddrager og forklarer forskelle på egen og andre kulturer på et grundlæggende niveau 

Eleven indgår i samtale på fremmedsproget på et grundlæggende niveau 
Eleven kan udtrykke sig skriftligt med overvejende præcision og i et sammenhængende sprog 

tilpasset emner og kontekster 
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Eleven viser kendskab til væsentlige regler for opbygning af tekster inden for relevante genrer, 

tekster og medier 

Niveau D: 

Eleven anvender et overvejede korrekt og alsidigt fremmedsprog 
Eleven skelner og sammenligner forskelle på egen og andre kulturer på et grundlæggende 

alment og erhvervsfagligt niveau 
Eleven indgår i samtale på fremmedsproget på et øvet niveau 

Eleven kan udtrykke sig skriftligt med overvejende grad af præcision og i et 

sammenhængende sprog tilpasset alsidige emner og kontekster 

Eleven kan anvende væsentlige regler for opbygning af tekster inden for relevante genrer, 

tekster og medier både alment og erhvervsfagligt 

 
Niveau C: 

Eleven anvender et korrekt, alsidigt og varieret fremmedsprog 
Eleven formidler og vurderer forskelle på egen og andre kulturer på et alment og 

erhvervsfagligt niveau 

Eleven indgår i samtale på fremmedsproget på et avanceret niveau 
Eleven kan udtrykke sig skriftligt med præcision og i et sammenhængende sprog tilpasset 

alsidige emner og kontekster 

Eleven kan anvende, forklare og vurdere væsentligt regler for opbygning af tekster inden for 

relevante genrer, tekster og medier både alment og erhvervsfagligt 

  

Bedømmelse: 

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder: 

• Hvilke væsentlige mål, skolen har udvalgt til prøven 

• Liste over ukendte opgaver 

• Fortegnelse over tekster i elevens selvvalgte emne 

• Prøveopgaver og prøvespørgsmål 

• Skolens prøveregler 

• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen (Se Bek. 567, § 5, stk. 6) 

 

  

Prøve i grundfag: Samfundsfag C-niveau (PX) 

 
Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 

Prøven er mundtlig. 

Prøven er offentlig. 
Prøven er individuel. 

   

 
Prøveform b: Projektopgave 
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Dokumentation 
Eleven dokumenterer sit arbejde med faget via et projekt, hvor eleven inddrager alle tre 

hovedområder i faget. Underviseren formulerer problemstillinger, som eleven vælger ud fra 

som styrende for elevens eget projekt. 
 

Forberedelse til prøven, prøveform b: 

Skolen fastsætter i den lokale undervisningsplan varighed, omfang og metode til elevens 

Eleven udarbejder en projektopgave, som er eksaminationsgrundlag til prøven. Der afsættes 

20 lektioners samfundsfagsundervisning i løbet af en uge til projektarbejdet. 

Underviseren formulerer problemstillinger i samarbejde med eleverne, som gør det muligt at 

inddrage hovedområderne Politik, Sociologi og Økonomi i projektet. Eleven udvælger en 

problemstilling, som er styrende for elevens projekt. 

 

 
Prøvens afholdelse, prøveform b: 

Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i elevens projekt. Eleven fremlægger 

projektet for eksaminator og censor. Fremlæggelsen af dokumentationen må maksimalt fylde 
1/3 af den afsatte tid til eksaminationen. Den resterende tid anvendes til dialog omkring 

projektet samt relevant samfundsfaglige spørgsmål Eksaminationen af den enkelte elev varer 

ca. 30 minutter, inklusiv votering. 

Eksaminationsgrundlag, prøveform b: 

Elevens projekt udgør eksaminationsgrundlaget. 

Bedømmelsesgrundlag, prøveform b: 

Elevens projekt udgør eksaminationsgrundlaget. 

Bedømmelseskriterier: 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eleven har opfyldt de faglige mål, som de er 

angivet i fagbilagets punkt 2.1. Ved den fremragende præstation lægges vægt på følgende 

bedømmelseskriterier: 

Politik  

(mål 1) 
Eleven diskuterer samfundsmæssige problemstillinger ved brug af faglige begreber. 

Eleven argumenterer for egne synspunkter og forholder sig til andres holdninger og 
argumenter. 

(mål 3) 

Eleven anvender politiske begreber til at forholde sig til individets demokratiske rettigheder, 
samt reflektere over løsninger på samfundsmæssige problemer. 

(mål 5) 

Eleven viser, at der indsamlet viden om samfundsfaglige problemstillinger og foretager en 

kritisk vurdering af kilderne. 

Økonomi  



32 
    23-05-2022 
 

(mål 2) 

Eleven anvender økonomiske begreber til at forklare aktuelle samfundsøkonomiske 

prioriteringer, samt internationale økonomiers indflydelse på dansk økonomi. 

Sociologi  

(mål 4) 

Eleven diskuterer uddannelsesrelevante problemstillinger med anvendelse af viden om den 
teknologiske udvikling, samfundsudviklingen, samt viden om menneskers handlinger i sociale 

sammenhænge 

 
Bedømmelse: 

Elevens præstation helhedsbedømmes i forhold til fagets mål, samt fagets 

bedømmelseskriterier. 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Hvis en elev ikke består, udarbejdes en skriftlig begrundelse. 

  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder:  

• Hvilke væsentlige mål, skolen har udvalgt til prøven 
• Forside, indholdsfortegnelse, indledning, problemstilling, konklusion, litteratur og 

kildeliste 
• Skolens prøveregler 
• Læreren udformer en undervisningsbeskrivelse, som dokumenterer hvilke emner, 

der er inddraget i undervisningen, samt hvilket pensum, der er gennemgået i faget. 

Undervisningsbeskrivelsen sendes til censor forud for prøven. (Se Bek. 567, § 5, stk. 

6) 

 
 

Prøve i grundfag: Matematik C-niveau (EUX)  

Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 

Prøven er mundtlig. 
Prøven er offentlig. 

Prøven er individuel. 

  

Prøveform a: Del 1: Projektrapport + del 2: lodtrukket spørgsmål 

Forberedelse til prøven, prøveform a: 
Projektforløb  

• I undervisningen inddrages et projektforløb, hvor eleven får mulighed for at anvende 
matematikken til at undersøge spørgsmål af praktisk karakter ved hjælp af matematisk 

modellering 

 
• Der tages udgangspunkt i situationer fra elevens erhverv 

• Der kan eventuelt inddrages andre forhold 
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• Projektforløbet har udgangspunkt i et projektoplæg udarbejdet af læreren. 
Projektoplægget fastsætter rammerne for projektet og sikrer et tilstrækkeligt 

matematisk niveau 
 

  

• Projektforløbet skal give eleven mulighed for at arbejde med opstilling, afgrænsning, 
løsning og konklusion på spørgsmålene samt fortolkning af resultatet 

 

• I forbindelse med projektforløbet udarbejder eleven en projektrapport, der omfatter 
undersøgelse og analyse af spørgsmål med alment eller erhvervsfagligt indhold. Hvis 

det valgte emne allerede har været behandlet, skal der ske en uddybning af det i 
forløbet 
 

  

• Projektrapporten skal indeholde opstilling og afgrænsning af de spørgsmål, der arbejdes 

med, beregninger samt konklusion 
 

• Elevens udarbejdelse af projektrapport er individuel. Projektrapporten godkendes af 

læreren, når det vurderes, at den har omfang og kvalitet til at danne baggrund for en 
del af den mundtlige eksamination 
 

• Der gives 30 minutters forberedelsestid pr. elev til prøven. I forberedelsen medbringer 

eleven egne noter, formelsamling og evt. materiale, som er anvendt i undervisningen. 
Skolen fastsætter, hvilke digitale hjælpemidler eleven har adgang til under 

forberedelsen. Eleven må ikke kunne kommunikere under forberedelsen. 

 

 

Prøvens afholdelse, prøveform a: 

• Prøven er en mundtlig prøve, der varer ca. 30 minutter inklusive votering 
 

• Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i projektrapporten. Eleven skal kunne 
fremdrage væsentlige sider i det behandlede projektemne og demonstrere viden om og 

indsigt i de områder af matematikken, der er behandlet i rapporten 

 
• Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i et lodtrukket spørgsmål. Eksaminator 

udarbejder et passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de områder, der er 
behandlet i undervisningen. Spørgsmålene er ukendte for eleven 

 

• Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det lodtrukne spørgsmål 
 

• Under eksaminationen må eleven støtte sig til projektrapporten, det udleverede 

spørgsmål med evt. bilag, formelsamling samt notater udarbejdet under forberedelsen 
 

• Skolen fastsætter, at alle materialer og hjælpemidler, der har været brugt i 
undervisningen, må medbringes til prøven 

 

Eksaminationsgrundlag, prøveform a: 

Eksaminationsgrundlaget er elevens projektrapport og det lodtrukne spørgsmål. 

 

Bedømmelsesgrundlag: 
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Karakteren for prøven gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens mundtlige 

præstation. 

 

Bedømmelseskriterier: 

I bedømmelsen af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 

1. Eleven viser grundlæggende matematiske kompetencer, herunder: 
a. Eleven håndterer tal og symboler i konkrete og abstrakte sammenhænge, 

b. Eleven anvender formler til beregning af alle ukendte størrelser i formlen, 

d. Eleven udfører ræsonnement og 
e. Eleven anvender hjælpemidler, herunder digitale hjælpemidler korrekt. 

2. Eleven anvender matematik korrekt på foreliggende opgaver og spørgsmål, herunder: 

a. Eleven genkender matematikken, hvor den forekommer i praksis, 
b. Eleven vælger korrekt matematisk model til løsning af praktiske opgaver og analyse af åbne 

spørgsmål, 
c. Eleven reflekterer over løsninger og deres muligheder og begrænsninger og 

d. Eleven foretager beregninger korrekt. 

3. Eleven dokumenterer beregninger og problemløsninger, herunder: 
a. Eleven dokumenterer beregninger skriftligt, 

b. Eleven forklarer matematiske beregninger og ræsonnementer mundtligt, og 

c. Eleven forklarer de matematiske emner i et præcist matematisk sprog og giver eksempler 

på deres anvendelse. 

 

Bedømmelse: 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Hvis en elev ikke består, udarbejdes en skriftlig begrundelse. 

  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder: 

• Prøvespørgsmål 

• Projektoplæg 

• Elevens projektrapport 
• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen (Se Bek. 567, § 5, stk. 6) 

• Elevliste med angivelse af niveau 

• Link til LUP´en med skolens prøveregler 

  

  

Prøve i grundfag: Kemi C- niveau (EUX)  

Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 

Prøven er mundtlig. 

Prøven er offentlig. 
Prøven er individuel. 

  

Dokumentation: 
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Eleven udarbejder to afsluttende dokumentationer for kemifaglige emner med relation til 
elevens uddannelsesområde. 

Begge dokumentationer skal indeholde beskrivelse af flere gennemførte eksperimenter. 

Dokumentationerne danner grundlag for den mundtlige prøve og udarbejdes individuelt. 
De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både 

bredt og dybt i stoffet. 
De afsluttende dokumentationer skal godkendes af læreren for, at eleven kan deltage i den 

afsluttende prøve. 

Dokumentationen skal afspejle den naturvidenskabelige arbejdsmetode og indeholde 

beskrivelse af processen fra problemstilling til konklusion. 

Dokumentationerne skal endvidere afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i 

emnerne samt faglig og metodisk korrekthed. 

  

Forberedelse til prøven: 

Eleven tildeles 30 minutters forberedelsestid, som anvendes til forberedelse af prøvens to dele. 

Ved forberedelsens start trækker eleven en ukendt opgave. Censor meddeler derefter eleven 

hvilken dokumentation, eleven skal fremlægge. 
 

I forberedelsen må eleven medbringe undervisningsmateriale, egne noter, dokumentationer 

mv. samt en formelsamling.  

Eleven må i forberedelsestiden ikke have adgang til kommunikation med andre. 

 

 

 

Prøvens afholdelse: 

Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele.  

Eksaminationen af den enkelte elev varer i alt ca. 30 minutter, inklusive votering. 
Eksaminationstiden deles normalt ligeligt mellem de to dele. 

 

Del 1: Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i elevens udtrukne dokumentation. 
Eleven starter med en kort præsentation af dokumentationen, hvor eleven skal fremdrage 

væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden om og indsigt i de områder af 
kemien, der er behandlet i dokumentationen, samt relatere det til relevante erhvervsfaglige 

problemstillinger. 

 
Del 2: Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i en lodtrukket opgave. 

 

Den lodtrukne opgave udarbejdes af eksaminator. Opgaven udarbejdes inden for kernestoffet 
og kan dække både teoretisk stof og eksperimentelt arbejde.  

Opgaven indeholder en overskrift eller en case-beskrivelse, en kort tekst der præciserer 
opgaven og et bilag. Bilaget skal kunne danne baggrund for faglig uddybning og 

perspektivering med inddragelse af kernestof.  

Bilagets indhold skal have et begrænset omfang på normalt én A-4 side, eksempelvis 
indeholdende tabeller, grafer, modeller og lignende. 

Opgaverne skal tilsammen i al væsentlighed dække kernestoffet. Den enkelte opgave må 
anvendes højst tre gange på samme hold. Bilag må genbruges i forskellige opgaver efter 

eksaminators valg. 
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Eksaminationsgrundlag: 

Eksaminationsgrundlaget er den udtrukne dokumentation og den lodtrukne opgave. 

 

Ved eksaminationen fremlægger eleven kort den udtrukne dokumentation og den lodtrukne 

opgave. Eleven vælger hvilken del eksaminationen skal starte med. 

Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget. Ved prøven kan relevant kemi- 

og erhvervsfagligt udstyr inddrages. 

  

Bedømmelsesgrundlag: 

Med udgangspunkt i eksaminationsgrundlaget bedømmes eleven i forhold til fagets mål, og 

karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens mundtlige og 

praktiske præstation i prøvens to dele. Prøvens to dele vægter lige. 

 

Bedømmelseskriterier: 

1. Eleven anvender fagsprog 

2. Elevens anvender og demonstrerer forståelse af kemiske formler 

3. Elevens formidler sin forståelse af kemiske reaktioner 
4. Elevens redegør for kemiske love, begreber, sammenhænge og fænomener 

5. Elevens forklarer principper i eksperimenter, herunder formål, udførelse, beregninger,    
resultatbearbejdning og fortolkning af resultater for udvalgte eksperimenter 

6. Elevens forholder sig til kemiske problemstillinger i relation til elevens uddannelse 

7. Elevens anvender modeller til forklaring af kemifaglige fænomener og problemstillinger 

 

Bedømmelse: 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Hvis en elev ikke består, udarbejdes en skriftlig begrundelse. 

  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder: 

• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen (Se Bek. 567, § 5, stk. 6) 

• Elevliste med angivelse af niveau 

• Link til LUP´en med skolens prøveregler 

• Elevernes dokumentationer 

• De lodtrukne opgaver 
  

Censor skal i forvejen have tilsendt de to dokumentationer og lodtrukne opgaver. 

  

Prøve i grundfag: Fysik C-niveau (EUX) Afholdes i henhold til Bekendtgørelse 

nr. 567 af 03.05.2019 
 

Prøven er mundtlig. 
Prøven er offentlig. 

Prøven er individuel. 
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Dokumentation: 

Eleven udarbejder to afsluttende dokumentationer for fysikfaglige emner med relation til 

elevens uddannelsesområde. 

Begge dokumentationer skal indeholde beskrivelse af mindst et gennemført eksperiment. 
Dokumentationerne danner grundlag for den mundtlige prøve og udarbejdes individuelt. 

 
De valgte emner skal have en sådan bredde og dybde, at der gives mulighed for at prøve både 

bredt og dybt i stoffet. 

De afsluttende dokumentationer, skal godkendes af læreren for, at eleven kan deltage i den 
afsluttende prøve. 

 

Dokumentationen skal afspejle den naturvidenskabelige arbejdsmetode og indeholde 

beskrivelse af processen fra problemstilling til konklusion. 

Dokumentationerne skal endvidere afspejle elevens studiekompetence i form af fordybelse i 

emnerne samt faglig og metodisk korrekthed. 

Forberedelse til prøven: 

Eleven tildeles 30 minutters forberedelsestid, som anvendes til forberedelse af prøvens to dele. 
Ved forberedelsestidens start trækker eleven en ukendt opgave. Censor meddeler derefter 

eleven, hvilken dokumentation, eleven skal fremlægge. 
 

I forberedelsen må eleven medbringe undervisningsmateriale, egne noter, dokumentationer 

mv. samt en formelsamling.  

Eleven må i forberedelsestiden ikke have adgang til kommunikation med andre. 

 

Prøvens afholdelse: 

Der afholdes en mundtlig prøve, som består af to dele.  

Eksaminationen af den enkelte elev varer i alt ca. 30 minutter, inklusive votering. 
Eksaminationstiden deles normalt ligeligt mellem de to dele. 

 

Del 1: Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i elevens dokumentation. Eleven starter 
med en kort præsentation af den af censor udvalgte dokumentation, hvor eleven skal 

fremdrage væsentlige sider i det behandlede emne og demonstrere viden om og indsigt i de 
områder af fysikken, der er behandlet i dokumentationen, samt relatere det til relevante 

erhvervsfaglige problemstillinger. 

 
Del 2: Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i en lodtrukket opgave. 

Den lodtrukne opgave udarbejdes af eksaminator.  

Opgaven udarbejdes inden for kernestoffet og kan dække både teoretisk stof og 
eksperimentelt arbejde.  

Opgaven indeholder en overskrift eller en case beskrivelse, en kort tekst der præciserer 
opgaven og et bilag. Bilaget skal kunne danne baggrund for faglig uddybning og 

perspektivering med inddragelse af kernestof.  

Bilagets indhold skal have et begrænset omfang på normalt én A-4 side, eksempelvis 
indeholdende tabeller, grafer, modeller og lignende.  

 
Opgaverne skal tilsammen i al væsentlighed dække kernestoffet.  

Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.  

Bilag må genbruges i forskellige opgaver efter eksaminators valg. 
 

Eksaminationsgrundlag: 
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Eksaminationsgrundlaget er den udtrukne dokumentation og den lodtrukne opgave. 
 

Ved eksaminationen fremlægger eleven kort den udtrukne dokumentation og den lodtrukne 

opgave. Eleven vælger hvilken del eksaminationen skal starte med. 

Der skal eksamineres således, at eleven prøves bredt i faget.  

Ved prøven kan relevant fysik- og erhvervsfagligt udstyr inddrages. 

    

Bedømmelsesgrundlag: 

Med udgangspunkt i eksaminationsgrundlaget bedømmes eleven i forhold til fagets mål, og 
karakteren for prøven gives på baggrund af en samlet vurdering af elevens mundtlige og 

praktiske præstation i prøvens to dele. Prøvens to dele vægter lige. 

 

Bedømmelseskriterier: 

1. Elevens evne til at udøve naturvidenskabelig tankegang, til at planlægge og gennemføre 
naturvidenskabelige eksperimenter og til at redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb 

2. Elevens kan forståeligt forklare og udføre korrekte fysikfaglige beregninger 

3. Eleven demonstrerer sin evne til at arbejde ud fra den naturvidenskabelige arbejdsmetode 
og til at redegøre for fysiske, tekniske og teknologiske problemstillinger 

4. Elevens demonstrerer sin forståelse af fysiske begreber og principper samt forståelse af det 

eksperimentelle arbejde, herunder fysiske love og deres anvendelse 

5. Eleven demonstrerer sin evne til at anvende modeller til forklaring af fysikfaglige 

fænomener og problemstillinger  

Bedømmelse: 

Elevens præstation bedømmes efter 7-trinsskalaen. 

Hvis en elev ikke består, udarbejdes en skriftlig begrundelse. 

  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder: 

• Elevliste med angivelse af niveau 

• Link til LUP´en med skolens prøveregler 
• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen (Se Bek. 567, § 5, stk. 6) 

• Elevernes dokumentationer 
• De lodtrukne opgaver 

         

Prøve i grundfag: Psykologi C – niveau (EUX)  

Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 

Prøven er mundtlig. 

Prøven er offentlig. 

Prøven er individuel. 

  

Dokumentation:  



39 
    23-05-2022 
 

Eleven udarbejder løbende dokumentation som på niveau F og E. 
Som afslutning på faget udarbejder eleven desuden en dokumentation i et selvvalgt emne, 

som tager udgangspunkt i det erhvervsfaglige hovedområde eller den uddannelse, som eleven 

har valgt. Eleven udarbejder en skriftlig disposition for dokumentationen i det selvvalgte emne. 
Eleven præsenterer disposition og det selvvalgte emne for læreren og dele af eller hele 

klassen. 

Den selvvalgte dokumentation skal godkendes af læreren, for at eleven kan indstilles til den 

afsluttende prøve 

Forberedelse til prøven: 

Prøven tager afsæt i den uddannelse, som eleven har valgt, hvori eleven demonstrerer de 

opnåede psykologiske kompetencer inden for faget. 

 
Prøven afholdes på baggrund af en brancherelateret case med et kendt fagligt område, 

ukendte problemorienterede og/ eller handlingsorienterede underspørgsmål samt et ukendt 
bilagsmateriale. 

 

Der arbejdes med en case, hvor der skal foretages lodtrækning på underspørgsmål og 
bilagsmateriale. 

 
Case og underspørgsmål udarbejdes af eksaminator. 

 

En cases faglige område er kendt af eleverne, idet det er identisk med de faglige områder i et 
undervisningsforløb. 

 

I beskrivelsen af case, underspørgsmål og valg af ukendt bilagsmateriale skal der indgå faglige 
mål, anvendt materiale inden for kernestof og evt. supplerende stof, særlige fokuspunkter og 

arbejdsformer. 
 

Hver case skal desuden indeholde materiale af forskellig art fx aktuelt stof og undersøgelser. 

 
Casen består af en overskrift, der angiver et fagligt område, underspørgsmål med flere 

taksonomiske niveauer samt et bilagsmateriale på ca. to til tre normalsider a 2400 enheder 
(antal anslag inklusive mellemrum). 

 

Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv 
minutters afspilning til en normalside. 

 

De enkelte underspørgsmål og bilagsmaterialet må anvendes højst tre gange i samme 

konstellation, på samme hold. 

Det samlede prøvemateriale skal bredt dække emnerne i undervisningen med relevans for 
elevens erhverv og sendes til censor forud for prøvens afholdelse. Såfremt prøvematerialet 

ikke er i overensstemmelse med reglerne for prøven, skal censor bede om, at casen mv. 

ændres. 

Der gives 60 minutters forberedelsestid. Trækning af case med underspørgsmål og 

bilagsmateriale sker ved starten af forberedelsestiden. 

 

Prøvens afholdelse: 

Der afholdes en individuel mundtlig prøve. 
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Eksaminationstiden er 30 minutter (inklusiv votering). 
 

Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation af case og underspørgsmål og 

former sig herefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i 
opgaven. 

 
 

 

Eksaminationsgrundlag: 

Eksaminationsgrundlaget er den udleverede case og elevens præsentation af case og 

underspørgsmål. 

 

Bedømmelsesgrundlag: 

Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens mundtlige præstation. 

 

Bedømmelseskriterier: 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket grad elevens præstation opfylder de faglige mål, 

som de er angivet i punkt 2.1. i fagbilaget 

Skolen kan uddybe prøvens specifikke bedømmelseskriterier i forhold til de væsentlige mål og 

krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøvens bedømmelsesgrundlag. 

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 

• Eleven sammenligner og redegør for menneskets udvikling i livet herunder inddrager 

den positive og negative betydning ift. arv, miljø og kultur 

• Med udgangspunkt i brancherelevante problemstillinger ift. emnet kommunikation i 
sociale, faglige og/eller digitale sammenhænge udarbejder, begrunder og uddyber 

eleven løsningsforslag 
• Eleven udvælger og vurderer kritisk sit valg af psykologisk viden fra forskellige kilder til 

løsning af konkrete problemstillinger fra eget erhverv med relation til 

gruppepsykologiske processer 
• Eleven udvælger og analyserer forskellige forklaringer på psykologiske problemstillinger 

herunder psykologiske, sociale, digitale og kulturelle forholds betydning for læring, 
hukommelse og motivation 

• Eleven forholder sig kritisk i valg af løsning ved forebyggelse og håndtering af 

udfordringer ift. egen uddannelsesforløb eller erhverv 
• Eleven udvælger, undersøger og forholder sig kritisk til betydningen af sociale og 

kulturelle faktorers indflydelse på menneskeres tænkning og adfærd 

• Eleven argumenterer fagligt, med et fagligt begrebsapparat, om kulturelle faktorers 
indflydelse på egen og andres adfærd herunder fx identitet og personlighed 

• Eleven formulerer psykologi-faglige problemstillinger med relevans for egen 
uddannelse/ erhverv og i valg af løsning undersøger, udvælger og anvender eleven 

relevant psykologisk viden 
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Prøveopgaven stilles af skolen i henhold til fagbilaget. Hver opgave skal omfatte væsentlige 

emner inden for faget. 

Bedømmelsen tager udgangspunkt i de væsentlig mål og krav, som skolen har udvalgt, dvs. 

mål 1, 2, 3, 4 og 6. 

 

 

Bedømmelse: 

Elevens præstation bedømmes efter 7 – trinsskalaen. 

Hvis en elev ikke består, udarbejdes en skriftlig begrundelse. 

  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder: 

• Det samlede prøvemateriale (Case, underspørgsmål og bilag) 

• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen (Se Bek. 567, § 5, stk. 6) 

• Elevliste 

• Oversigt over valgte væsentlige mål 

• Link til LUP’en med skolens prøveregler 

 

  

Grundfag: Idræt C-niveau (EUX)  

Faget afsluttes med standpunktsbedømmelse. 

    

  

Grundforløbsprøven – GF 2 social- og 

sundhedshjælper 
 Bek. Nr. 387 af 09.04.2019, samt Bek. 41 af 16.01.2014  

Grundforløbsprøven (GF 2):  
Prøven er en mundtlig prøve i det uddannelsesspecifikke fag. 

Prøven er offentlig. 

Den afsluttende grundforløbsprøve baserer sig på skolens fælles pædagogiske, didaktiske og 

metodiske grundlag. 

  

Adgang til prøven: 

En elev, der er tilmeldt grundforløbet, har adgang til prøven uanset standpunkt i det 

uddannelsesspecifikke fag. 

Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på max. 3 elever. 
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For at gå til gruppeprøve, skal eleverne have forberedt sig sammen.  

En elev kan vælge at gå til individuel prøve i en opgave, der er udarbejdet i en gruppe. 

  

 

Prøvegrundlag: 

Prøvegrundlaget er en synopsis udarbejdet på baggrund af en case med scenarie   

Skolen udarbejder et antal cases, der tilsammen dækker de, af skolen udvalgte 

kompetencemål.I prøven kan andre af de udvalgte kompetencemål inddrages. 

Eleverne kan udelukkende samarbejde med andre fra samme GF 2 spor. 

Prøvegrundlaget tones mod kompetenceområdet for Social- og sundhedshjælperuddannelsen: 

”Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden 

for det primærkommunale område” 

1) anvende faglig kommunikation i forklaring af borgerens forløb i social- og 

sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 

2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens 

funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 

3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende aktiviteter, 

4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og 

støtte borgeren i kontakten med det digitale Danmark, 

5) kommunikere med borgeren og pårørende på en etisk og respektfuld måde, 

herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, 

6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne 

ressourcer og begrænsninger og 

7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, 

arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. 

 

Prøven består af tre elementer: 

• En præsentation af grundlæggende faglig viden 
• En demonstration af et forberedt praksiseksempel af en kendt situation eller ud fra 

en kendt problemstilling med henblik på at understøtte refleksion 
• En demonstration af en grundlæggende evne til at reflektere over teori og 

praksiseksempel 
  

  

Forberedelse til prøven: 

Der er samlet afsat ml. 7-9 dage til forberedelse og prøve. 
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Case og scenarie tildeles ved lodtrækning ved starten af den uge, der er afsat til udarbejdelse 

af synopsis (dag 1). 

Eleven/ gruppen udarbejder i løbet af 4 - 6 skoledage en synopsis. Eleven/gruppen vejledes 

løbende i synopsis-perioden.  

Eleverne kan gøre brug af digitale hjælpemidler, bøger og andet materiale udleveret i 

undervisningen, samt egne noter. 

Eleven har mulighed for at besøge praksis i forbindelse med udarbejdelsen af synopsis. 

Formålet er at gøre relevante faglige observationer og, at få lejlighed til at tale med 

fagpersoner om emnet i casen.  

Endelig ajourføring af prøveplanen, med angivelse af individuelle og gruppeprøver, sker senest 

dag 4. i synopsis-perioden. Vejlederne sender oversigten over prøveholdet til 

elevadministrationen. 

Synopsis afleveres dag 5 eller 6 kl. 11:30. Aflevering sker elektronisk til skolen og 

eksaminator, samt til eksaminator i papirsform. Her køres plagiatkontrol. 

Dag 6 og/eller 7 gennemføres feedback, forberedelse og eventuelt    fremlæggelser på 

klassen. 

Dag 8 er afsluttende forberedelse af prøven. 

Dag 9 afholdes prøverne.  

 

Skolens udarbejdede opgaver: 

Skolen udarbejder opgaver i form af cases, der samlet dækker de, af skolen beskrevne, 
væsentlige mål. Hvert scenarie må kun fremkomme ved 3 trækninger pr. prøvehold. Alle 

elever/grupper skal have mindst 4 scenarier at trække imellem. 

  

Prøvens afholdelse: 

Prøven inklusive votering og karaktergivning varer ca. 30 min. og omfatter følgende dele: 

• Eleven har 7 - 10 min. til fremlæggelse, inklusive demonstration af praksiseksempel  

• Der gennemføres dialogbaseret eksamination i 15 – 17 min. 

• Votering og karaktergivning i 5 min. 

  

Antal elever Varighed inklusive votering 

1 elev 30 minutter 

2 elever 60 minutter 

3 elever 90 minutter 

  

  

Bedømmelsesgrundlag: 

Prøven er mundtlig og omfatter praktiske og teoretiske elementer. Det er elevens mundtlige 

præstation, der udgør bedømmelsesgrundlaget. 
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Det er elevens forståelse for teori og begreber, sammen med elevens refleksion over 

praksiseksemplet, der vægtes i bedømmelsen. 

Praksiseksemplet i sig selv, er ikke genstand for bedømmelse ved prøven, men indgår i den 

samlede bedømmelse. 

Prøvegrundlaget indeholder væsentlige udvalget mål. Til selve prøven kan andre af de af 

skolen udvalgte væsentlige mål inddrages. 

Eleven skal ikke demonstrere kompetencer inden for alle kompetencemål for at bestå. 

  

Bedømmelseskriterier: 

Eleven bedømmes i forhold til væsentlige kompetencemål, udvalgt af skolen til prøven og 

meddelt elev og censor inden prøven. 

Bedømmelsesgrundlaget og –kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen 
ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i 

bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden.  
  

Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået. Kravet for at bestå er, at eleven på 

grundlæggende niveau demonstrerer kompetencer inden for det udsnit af de udvalgte 
væsentlige mål, der er relevante for elevens eksaminationsgrundlag. Der kan således være 

kompetencemål, som ikke bliver berørt under eksaminationen. Bedømmelsen sker alene på 
grundlag af den mundtlige præstation. 

  

  

For at opnå bedømmelsen ”bestået” lægges der i bedømmelsen særlig vægt på, at eleven på 

grundlæggende niveau kan:  

• Demonstrere en basal faglig viden. 

Eleven viser en grundlæggende forståelse for teori og begreber i sin formidling af egne 

overvejelser om disse. 

Både når du fremlægger og viser det praktiske eksempel og i den følgende eksamination, kan du 

bruge de faglige begreber og vise, at du har tænkt teori og praksis i en sammenhæng. 

  

• Referere til relevante metodiske tilgange. 

Eleven kan i afgrænset omfang forklare valgte metodiske tilgange. 

Når du besvarer prøveopgaven, kan du fagligt begrunde hvorfor du vælger at løse opgaven som 

du gør. 

  

• Benytte fagudtryk og fagbegreber i et afgrænset omfang. 

Eleven demonstrerer et grundlæggende kendskab til relevante fagudtryk og fagbegreber. 

 Du kender til relevante fagbegreber og kan bruge dem i din besvarelse af prøveopgaven 

  

• Foretage etiske overvejelser og udvise respekt for andre mennesker. 

Eleven demonstrerer respekt for andre og en basal forståelse af relevante etiske 

problemstillinger. 
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I din fremlæggelse og i det praktiske eksempel, kommer du ind på hvordan du vil vise respekt for 

andre i dit arbejde. Du kan vise, at du kan gøre dig nogle etiske overvejelser i forhold til emnet i 

prøveopgaven.  

  

• Skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog. 

Eleven demonstrerer evnen til at skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog 

i et afgrænset omfang.  

Du forstår hvorfor det er vigtigt at kommunikere professionelt. Du kan vise, hvordan du kan 

kommunikere professionelt i forhold til prøveopgaven. 
  

  

  

Prøvens praktiske gennemførsel: 

Prøven afholdes i et klasselokale. 

Eleven/gruppen aftaler med eksaminator, hvilke rekvisitter og evt. tekniske hjælpemidler, der 

skal anvendes ved prøven. 

Eleven/gruppen medbringer selv som udgangspunkt rekvisitter og tekniske hjælpemidler. 

Eleven/gruppen har selv ansvaret for, at afprøve udstyret forinden og sikre, at det fungerer. 

Det er muligt at inddrage andre elever som statister, men elever, der har samarbejdet om 

synopsis, må ikke deltage i hinandens prøve, hverken som statister eller tilskuere. 

Statister må ikke være aktive i hverken fremlæggelse eller eksamination, men må 

udelukkende udfylde en rolle i forhold til demonstration af praksiseksemplet. 

 

 

Bedømmelse: 

Elevens præstation bedømmes bestået/ ikke bestået 
  

  

Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder:  

• Hvilke væsentlige mål, skolen har udvalgt til prøven 
• Prøveopgaver/cases og prøvespørgsmål  
• Skolens prøveregler  
• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen  

  
  

Grundforløbsprøven – GF 2 pædagogisk 
assistent 
Bek. Nr. 431 af 11.04.2019, samt Bek. 41 af 16.01.2014  

Grundforløbsprøven (GF 2):  
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Prøven er en mundtlig prøve i det uddannelsesspecifikke fag. 

Prøven er offentlig. 

Den afsluttende grundforløbsprøve baserer sig på skolens fælles pædagogiske, didaktiske og 

metodiske grundlag. 

  

Adgang til prøven: 

En elev, der er tilmeldt grundforløbet, har adgang til prøven uanset standpunkt i det 

uddannelsesspecifikke fag. 

Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på max. 3 elever. 

For at gå til gruppeprøve, skal eleverne have forberedt sig sammen.  

En elev kan vælge at gå til individuel prøve i en opgave, der er udarbejdet i en gruppe. 

  

 

Prøvegrundlag: 

Prøvegrundlaget er en synopsis udarbejdet på baggrund af en case med prøvespørgsmål.  

Skolen udarbejder et antal cases, der dækker de, af skolen udvalgte, væsentlige 

kompetencemål. I prøven kan andre af de udvalgte kompetencemål inddrages. 

Eleverne kan udelukkende samarbejde med andre fra samme GF 2 spor. 

Prøvegrundlaget tones mod kompetenceområdet for Pædagogisk assistent uddannelse: 

1. Praktiske pædagogiske opgaver, indsatser og aktiviteter. 

2. Pædagogisk omsorgs- og relationsarbejde, der understøtter og styrker målgruppens 

trivsel og udvikling. 
3. Praktisk pædagogisk arbejde, der styrker målgruppens livskvalitet og motivation til 

et sundt og aktivt liv, gennem sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. 
4. Praktisk pædagogisk arbejde med velfærdsteknologi og sociale og digitale medier, 

der understøtter teknologisk forståelse, samt digital kultur. 
5. Evaluering, dokumentation, samarbejde og kommunikation i forhold til områdets 

organisering og med henblik på udviklingen af den pædagogiske praksis. 
Kompetencemålene fremgår af prøvematerialet, samt af informationsmateriale til eleverne, der 

udleveres før starten på synopsis-perioden. 

  

Prøven består af tre elementer: 

• En præsentation af grundlæggende faglig viden 

• En demonstration af et forberedt praksiseksempel af en kendt situation eller ud fra 

en kendt problemstilling med henblik på at understøtte refleksion 
• En demonstration af en grundlæggende evne til at reflektere over teori og 

praksiseksempel 
  

  

Forberedelse til prøven: 
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Der er samlet afsat ml. 7-9 dage til forberedelse og afholdelse af prøve. 
 

Case og spørgsmål tildeles ved lodtrækning ved starten af den uge, der er afsat til 

udarbejdelse af synopsis (dag 1). 

Eleven/ gruppen udarbejder i løbet af 4 - 6 skoledage en synopsis. Eleven/gruppen vejledes 

løbende i synopsis-perioden.  

Eleverne kan gøre brug af digitale hjælpemidler, bøger og andet materiale udleveret i 

undervisningen, samt egne noter. 

Eleven har mulighed for at besøge praksis i forbindelse med udarbejdelsen af synopsis. 

Formålet er at gøre relevante faglige observationer og, at få lejlighed til at tale med 

fagpersoner om emnet i casen.  

Endelig ajourføring af prøveplanen, med angivelse af individuelle og gruppeprøver, sker senest 

dag 4. i synopsis-perioden. Vejlederne sender oversigten over prøveholdet til 

elevadministrationen. 

Synopsis afleveres dag 5 eller 6 kl. 11:30. Aflevering sker elektronisk til skolen og 

eksaminator, samt til eksaminator i papirsform. Her køres plagiatkontrol. 

Dag 6 og/eller 7 gennemføres feedback, forberedelse og eventuelt    fremlæggelser på 

klassen. 

Dag 8 er afsluttende forberedelse af prøven. 

Dag 9 afholdes prøverne. 

  

  

Skolens udarbejdede opgaver: 

Skolen udarbejder opgaver i form af cases, der samlet dækker de, af skolen beskrevne, 
væsentlige mål. Hvert prøvespørgsmål må kun fremkomme ved 3 eksaminationer pr. 

Prøvehold. Alle elever/grupper skal have mindst 4 prøvespørgsmål at trække imellem. 

(Prøvebekendtgørelsen) 

  

Prøvens afholdelse: 

Prøven inklusive votering og karaktergivning varer ca. 30 min. og omfatter følgende dele: 

• Eleven har 7 - 10 min. til fremlæggelse, inklusive demonstration af praksiseksempel  

• Der gennemføres dialogbaseret eksamination i 15 – 17 min. 

• Votering og karaktergivning i 5 min. 

  

Antal elever Varighed inklusive votering 

1 elev 30 minutter 

2 elever 60 minutter 

3 elever 90 minutter 
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Bedømmelsesgrundlag: 

Prøven er mundtlig og omfatter praktiske og teoretiske elementer. Det er elevens mundtlige 

præstation, der udgør bedømmelsesgrundlaget. 

Det er elevens forståelse for teori og begreber, sammen med elevens refleksion over 

praksiseksemplet, der vægtes i bedømmelsen. 

Praksiseksemplet i sig selv, er ikke genstand for bedømmelse ved prøven, men indgår i den 

samlede bedømmelse. 

Prøvegrundlaget indeholder udvalgte mål. Til selve prøven kan andre de af skolen udvalgte 

væsentlige mål inddrages. 

Eleven skal ikke demonstrere kompetencer inden for alle kompetencemål for at bestå. 

  

Bedømmelseskriterier: 

Eleven bedømmes i forhold til væsentlige kompetencemål, udvalgt af skolen til prøven og 

meddelt elev og censor inden prøven. 

Bedømmelsesgrundlaget og –kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen 

ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i 

bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden.  
  

Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået. Kravet for at bestå er, at eleven på 
grundlæggende niveau demonstrerer kompetencer inden for det udsnit af de udvalgte 

væsentlige mål, der er relevante for elevens eksaminationsgrundlag. Der kan således være 

kompetencemål, som ikke bliver berørt under eksaminationen. Bedømmelsen sker alene på 
grundlag af den mundtlige præstation. 

  

  

For at opnå bedømmelsen ”bestået” lægges der i bedømmelsen særlig vægt på, at eleven på 

grundlæggende niveau kan:  

• Demonstrere en basal faglig viden. 

Eleven viser en grundlæggende forståelse for teori og begreber i sin formidling af egne 

overvejelser om disse. 

Både når du fremlægger og viser det praktiske eksempel og i den følgende eksamination, kan du 

bruge de faglige begreber og vise, at du har tænkt teori og praksis i en sammenhæng. 

  

• Referere til relevante metodiske tilgange. 

Eleven kan i afgrænset omfang forklare valgte metodiske tilgange. 

Når du besvarer prøveopgaven, kan du fagligt begrunde hvorfor du vælger at løse opgaven som 

du gør. 

  

• Benytte fagudtryk og fagbegreber i et afgrænset omfang. 

Eleven demonstrerer et grundlæggende kendskab til relevante fagudtryk og fagbegreber. 

 Du kender til relevante fagbegreber og kan bruge dem i din besvarelse af prøveopgaven 

  

• Foretage etiske overvejelser og udvise respekt for andre mennesker. 
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Eleven demonstrerer respekt for andre og en basal forståelse af relevante etiske 

problemstillinger. 

I din fremlæggelse og i det praktiske eksempel, kommer du ind på hvordan du vil vise respekt for 

andre i dit arbejde. Du kan vise, at du kan gøre dig nogle etiske overvejelser i forhold til emnet i 

prøveopgaven.  

  

• Skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog. 

Eleven demonstrerer evnen til at skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog 

i et afgrænset omfang.  

Du forstår hvorfor det er vigtigt at kommunikere professionelt. Du kan vise, hvordan du kan 

kommunikere professionelt i forhold til prøveopgaven. 
  

  

  

Prøvens praktiske gennemførsel: 

Prøven afholdes i et klasselokale. 

Eleven/gruppen aftaler med eksaminator, hvilke rekvisitter og evt. tekniske hjælpemidler, der 

skal anvendes ved prøven. 

Eleven/gruppen medbringer selv som udgangspunkt rekvisitter og tekniske hjælpemidler. 

Eleven/gruppen har selv ansvaret for, at afprøve udstyret forinden og sikre, at det fungerer. 

Det er muligt at inddrage andre elever som statister, men elever, der har samarbejdet om 

synopsis, må ikke deltage i hinandens prøve, hverken som statister eller tilskuere. 

Statister må ikke være aktive i hverken fremlæggelse eller eksamination, men må 

udelukkende udfylde en rolle i forhold til demonstration af praksiseksemplet. 

Bedømmelse: 
Elevens præstation bedømmes bestået/ ikke bestået 
  

  
Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder:  

• Hvilke væsentlige mål, skolen har udvalgt til prøven 

• Prøveopgaver/cases og prøvespørgsmål  
• Skolens prøveregler  
• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen  

  

  
  

   
  

Grundforløbsprøven – GF 2 social- og 
sundhedsassistent 
 Bek. Nr. 407 af 10.04.2019, samt Bek. 41 af 16.01.2014  
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Grundforløbsprøven (GF 2):  
Prøven er en mundtlig prøve i det uddannelsesspecifikke fag. 

Prøven er offentlig. 

Den afsluttende grundforløbsprøve baserer sig på skolens fælles pædagogiske, didaktiske og 

metodiske grundlag. 

  

Adgang til prøven: 

En elev, der er tilmeldt grundforløbet, har adgang til prøven uanset standpunkt i det 

uddannelsesspecifikke fag. 

Prøven kan gennemføres individuelt eller i grupper på max. 3 elever. 

For at gå til gruppeprøve, skal eleverne have forberedt sig sammen.  

En elev kan vælge at gå til individuel prøve i en opgave, der er udarbejdet i en gruppe. 

  

 

Prøvegrundlag: 

Prøvegrundlaget er en synopsis udarbejdet på baggrund af en case med scenarier.  

Skolen udarbejder et antal cases, der tilsammen dækker fagets kompetencemål.I prøven kan 

inddrages andre kompetencemål end de, eleven har valgt.  

Eleverne kan udelukkende samarbejde med andre fra samme GF 2 spor. 

Prøvegrundlaget tones mod kompetenceområdet for Social- og sundhedsassistentuddannelsen: 

Professionel helhedsorienteret sygepleje og rehabilitering i samarbejde med borgere og 

patienter med grundlæggende behov i et tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde i det 

nære og det sammenhængende sundhedsvæsen. 

De gældende kompetencemål for prøven er: 

1) anvende faglig kommunikation i forklaring af borgerens forløb i social- og 
sundhedsvæsenet og faggruppens rolle heri, 

2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens 
funktion i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 

3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og 
sygdomsforebyggende aktiviteter, 

4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og 
støtte borgeren i kontakten med det digitale Danmark, 

5) kommunikere med borgeren og pårørende på en etisk og respektfuld måde, 
herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, 

6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne 
ressourcer og begrænsninger og 

7) udøve jobfunktionen under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, 
arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og hygiejniske principper. 
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Prøven består af tre elementer: 

• En præsentation af grundlæggende faglig viden 

• En demonstration af et forberedt praksiseksempel af en kendt situation eller ud fra 
en kendt problemstilling med henblik på at understøtte refleksion 

• En demonstration af en grundlæggende evne til at reflektere over teori og 
praksiseksempel 

   

Forberedelse til prøven: 

Der er samlet afsat ml. 7-9 dage til forberedelse og prøve. 

Case og scenarie tildeles ved lodtrækning ved starten af den uge, der er afsat til udarbejdelse 

af synopsis (dag 1). 

Eleven/ gruppen udarbejder i løbet af 4 - 6 skoledage en synopsis. Eleven/gruppen vejledes 

løbende i synopsis-perioden.  

Eleverne kan gøre brug af digitale hjælpemidler, bøger og andet materiale udleveret i 

undervisningen, samt egne noter. 

Eleven har mulighed for at besøge praksis i forbindelse med udarbejdelsen af synopsis. 

Formålet er at gøre relevante faglige observationer og, at få lejlighed til at tale med 

fagpersoner om emnet i casen.  

Endelig ajourføring af prøveplanen, med angivelse af individuelle og gruppeprøver, sker senest 

dag 4. i synopsis-perioden. Vejlederne sender oversigten over prøveholdet til 

elevadministrationen. 

Synopsis afleveres dag 5 eller 6 kl. 11:30. Aflevering sker elektronisk til skolen og 

eksaminator, samt til eksaminator i papirsform. Her køres plagiatkontrol. 

Dag 6 og/eller 7 gennemføres feedback, forberedelse og eventuelt fremlæggelser på klassen. 

Dag 8 er afsluttende forberedelse af prøven. 

Dag 9 afholdes prøverne. 

  

Skolens udarbejdede opgaver: 

Skolen udarbejder opgaver i form af cases, der samlet dækker de, af skolen beskrevne, 

væsentlige mål. Hvert scenarie må kun fremkomme ved 3 trækninger pr. prøvehold. Alle 

elever/grupper skal have mindst 4 scenarier at trække imellem. 

  

Prøvens afholdelse: 

Prøven inklusive votering og karaktergivning varer ca. 30 min. og omfatter følgende dele: 

• Eleven har 7 - 10 min. til fremlæggelse, inklusive demonstration af praksiseksempel  

• Der gennemføres dialogbaseret eksamination i 15 – 17 min. 

• Votering og karaktergivning i 5 min. 

  

Antal elever Varighed inklusive votering 
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1 elev 30 minutter 

2 elever 60 minutter 

3 elever 90 minutter 

  

  

Bedømmelsesgrundlag: 

Prøven er mundtlig og omfatter praktiske og teoretiske elementer. Det er elevens mundtlige 

præstation, der udgør bedømmelsesgrundlaget. 

Det er elevens forståelse for teori og begreber, sammen med elevens refleksion over 

praksiseksemplet, der vægtes i bedømmelsen. 

Praksiseksemplet i sig selv, er ikke genstand for bedømmelse ved prøven, men indgår i den 

samlede bedømmelse. 

Til selve prøven kan andre end de af eleven udvalgte mål inddrages. 

Eleven skal ikke demonstrere kompetencer inden for alle kompetencemål for at bestå. 

  

Bedømmelseskriterier: 

Eleven bedømmes i forhold til væsentlige kompetencemål, udvalgt af skolen til prøven og 

meddelt elev og censor inden prøven. 

Bedømmelsesgrundlaget og –kriterierne er retningsgivende for bedømmelse af præstationen 
ved prøven. Bedømmelseskriterierne skal støtte det nødvendige skøn, der sammenfattes i 

bedømmelsen. Med skønnet vejes præstationens styrker og mangler op i forhold til hinanden.  

  
Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået. Kravet for at bestå er, at eleven på 

grundlæggende niveau demonstrerer kompetencer inden for det udsnit af de udvalgte 
væsentlige mål, der er relevante for elevens eksaminationsgrundlag. Der kan således være 

kompetencemål, som ikke bliver berørt under eksaminationen. Bedømmelsen sker alene på 

grundlag af den mundtlige præstation. 

  

  

For at opnå bedømmelsen ”bestået” lægges der i bedømmelsen særlig vægt på, at eleven på 

grundlæggende niveau kan:  

• Demonstrere en basal faglig viden. 

Eleven viser en grundlæggende forståelse for teori og begreber i sin formidling af egne 

overvejelser om disse. 

Både når du fremlægger og viser det praktiske eksempel og i den følgende eksamination, kan du 

bruge de faglige begreber og vise, at du har tænkt teori og praksis i en sammenhæng. 

  

• Referere til relevante metodiske tilgange. 

Eleven kan i afgrænset omfang forklare valgte metodiske tilgange. 

Når du besvarer prøveopgaven, kan du fagligt begrunde hvorfor du vælger at løse opgaven som 

du gør. 
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• Benytte fagudtryk og fagbegreber i et afgrænset omfang. 

Eleven demonstrerer et grundlæggende kendskab til relevante fagudtryk og fagbegreber. 

 Du kender til relevante fagbegreber og kan bruge dem i din besvarelse af prøveopgaven 

  

• Foretage etiske overvejelser og udvise respekt for andre mennesker. 

Eleven demonstrerer respekt for andre og en basal forståelse af relevante etiske 

problemstillinger. 

I din fremlæggelse og i det praktiske eksempel, kommer du ind på hvordan du vil vise respekt for 

andre i dit arbejde. Du kan vise, at du kan gøre dig nogle etiske overvejelser i forhold til emnet i 

prøveopgaven.  

  

• Skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog. 

Eleven demonstrerer evnen til at skelne mellem professionel kommunikation og hverdagssprog 

i et afgrænset omfang.  

Du forstår hvorfor det er vigtigt at kommunikere professionelt. Du kan vise, hvordan du kan 

kommunikere professionelt i forhold til prøveopgaven. 
  

  

  

Prøvens praktiske gennemførsel: 

Prøven afholdes i et klasselokale. 

Eleven/gruppen aftaler med eksaminator, hvilke rekvisitter og evt. tekniske hjælpemidler, der 

skal anvendes ved prøven. 

Eleven/gruppen medbringer selv som udgangspunkt rekvisitter og tekniske hjælpemidler. 

Eleven/gruppen har selv ansvaret for, at afprøve udstyret forinden og sikre, at det fungerer. 

Det er muligt at inddrage andre elever som statister, men elever, der har samarbejdet om 

synopsis, må ikke deltage i hinandens prøve, hverken som statister eller tilskuere. 

Statister må ikke være aktive i hverken fremlæggelse eller eksamination, men må 

udelukkende udfylde en rolle i forhold til demonstration af praksiseksemplet. 

Bedømmelse: 
Elevens præstation bedømmes bestået/ ikke bestået 
  

  
Skolen fremsender alt relevant materiale til censor, herunder:  

• Hvilke væsentlige mål, skolen har udvalgt til prøven 

• Prøveopgaver/cases og prøvespørgsmål  
• Skolens prøveregler  
• Oversigt over, hvad der er arbejdet med i undervisningen  
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Eksamensreglement for uddannelserne på Social & Sundhedsskolen, 

midt- og vestjylland 

  
a) Rammer for tilmelding til prøver 
 Eleven er tilmeldt prøverne på Grundforløb eller hovedforløb, når kriterierne for deltagelse i 

prøver er opfyldt. 
  
b) Anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske 

 Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i 

reglerne for den enkelte prøve er fastsat begrænsninger i anvendelsen.  
Institutionen kan fastsætte begrænsninger i adgangen til at anvende elektroniske hjælpemidler 

af kapacitetsmæssige grunde.  
Telefoner må ikke medbringes under forberedelse og eksaminationen. 

  

c) Det anvendte sprog ved prøven 
 Prøverne aflægges på dansk. Prøverne kan eventuelt aflægges på svensk eller norsk i stedet 

for dansk, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens færdigheder i dansk. 
  
  

d) Sygeprøve  

Hvis en elev bliver syg eller af anden væsentlig grund bliver forhindret i at gennemføre en 
prøve, tilrettelægger skolen en ny prøve. Skolen skal have dokumentation for fraværet og 

afgør, om forhindringen er væsentlig. Udgifter i forbindelse med dokumentation afholdes af 
eleven.  

Når en elev tilmeldt en gruppeprøve blive syg, afholdes prøven for den eller de øvrige elever, 

som planlagt. Tiden reduceres tilsvarende. 
Sygeprøve afholdes individuelt for den elev, der sygemelder sig. 

Klageadgang: se nedenfor. 

  

  

e) Ikke bestået prøve 
 Består en elev ikke en prøve eller er en elev udeblevet fra første prøvegang tilbydes eleven 

omprøve. Omprøven afholdes snarest muligt efter skolens bestemmelse. 

Skolen kan tillade deltagelse i en 3. prøvegang, hvis det er begrundet i usædvanlige 
forhold.          

Ved omprøve i grundfag trækkes nye prøvespørgsmål. Ved omprøve i afsluttende grundforløbs 
prøve trækkes der IKKE nyt prøvespørgsmål. Eleven eksamineres i det samme scenarie og 

tilbydes 2 timers vejledning ved underviser.  
  
                   
  

f) Særlige prøvevilkår 
 Institutionen tilbyder særlige prøvevilkår til eksaminander med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse, til eksaminander med tilsvarende vanskeligheder, samt til eksaminander 
med et andet modersmål end dansk, når institutionen vurderer, at der med tilbuddet ikke sker 

en ændring af prøvens niveau.  

Særlige prøvevilkår skal være søgt senest 3 uger før prøveafholdelsen. Ansøgning skal være 
skriftlig og begrundet, og sker efter samtale med faglærer eller studievejleder. Afgørelsen 

træffes af uddannelseschefen/uddannelseslederen. 

  
g) Brug af egne og andres arbejder 
 En eksaminand, der under en prøve skaffer sig, eller giver en anden eksaminand uretmæssig 
hjælp til besvarelsen af en opgave, benytter ikke tilladte hjælpemidler eller plagiere andres 

arbejde med mere end 10% gives en advarsel om at gentagelse vil betyde bortvisning fra 



55 
    23-05-2022 
 

prøven. Eleven gives en frist på 24 timer til at aflevere en tekst uden plagiat. 
Afdelingsleder/uddannelseschef inddrages i afgørelsen. 

 

Ved gentagelse af plagiat bortvises eleven fra prøven. Afgørelsen træffes af 
afdelingsleder/uddannelseschef. 

 
Udviser en eksaminand forstyrrende adfærd, kan institutionen bortvise eksaminanden fra 

prøven. I mindre alvorlige tilfælde giver institutionen først en advarsel.  

Institutionen kan i de ovennævnte tilfælde under skærpende omstændigheder beslutte, at 
eksaminanden skal bortvises fra institutionen i en kortere eller længere periode. I sådanne 

tilfælde gives en skriftlig advarsel om, at gentagelse kan medføre varig bortvisning.  

En bortvisning medfører, at en eventuel karakter for den pågældende prøve bortfalder, og at 
eksaminanden har brugt en prøveindstilling. 

  
h) Uregelmæssigheder 

 En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, når forberedelsesmateriale 

eller opgavetitel er udleveret til eksaminanden, eller når eksaminanden er blevet bekendt med 
prøvespørgsmålet eller lignende.  

En eksaminand, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan få tilbud om at blive 
eksamineret på et senere tidspunkt, hvis institutionen finder, at forsinkelsen er rimeligt 

begrundet.  

Bliver institutionen i forbindelse med en prøve opmærksom på fejl og mangler, der kan 
udbedres, træffer institutionen, evt. efter drøftelse med bedømmerne eller opgavestillerne, 

afgørelse om, hvordan udbedringen skal ske. 

  
i) Klage i forbindelse med prøver 

Hvis du som elev ønsker at klage over en prøve, f.eks. prøvegrundlaget, prøveforløbet eller 
bedømmelsen, skal du indgive en skriftlig, begrundet klage til skolen senest 2 uger efter, at 

bedømmelsen af prøven er bekendtgjort på sædvanlig måde. Du skal til brug for klagen have 

udleveret en kopi af den stillede opgave.  
Skolen forelægger herefter din klagesag for de oprindelige bedømmere (eksaminator/ censor), 

der skal give en udtalelse, normalt inden for 2 uger efter klagen er modtaget.  
Du har mulighed for at kommentere udtalelsen inden for en frist på 1 uge, efter at du har 

modtaget denne. Skolen træffer herefter sin afgørelse vedrørende din klage på baggrund af 

bedømmernes faglige udtalelse og dine kommentarer til udtalelsen, og meddeler afgørelsen til 
dig og bedømmerne.  

Afgørelsen kan gå ud på:  

- At du ikke får medhold i klagen  
- At du får tilbud om en ny prøve (omprøve)  

- At du får en ny bedømmelse (ombedømmelse)  
Du kan normalt fortsætte uddannelsen under klagesagens behandling og under hensyntagen til 

uddannelsesbekendtgørelsens bestemmelser. Du kan dog ikke gå op til den afsluttende prøve, 

inden sagen er afgjort. Skolens afgørelse af klage over en bedømmelse kan ikke sendes videre 
til anden klageinstans.  

Reglerne om klager i forbindelse med prøver findes i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i 
de erhvervsrettede uddannelser.  

Der kan i forbindelse med klage over prøver klages over retslige forhold (ikke bedømmelse) til 

Undervisningsministeriet. Retslige forhold er f.eks. manglende overholdelse af sagsbehandling 
jf. ovenstående, uoverensstemmelse mellem prøveafholdelse og regler for den pågældende 

prøve o.l. Her skal den retslige mangel normalt være væsentlig, for at skolens afgørelse er 
ugyldig, dvs. at skolens afgørelse f.eks. skal hvile på manglende hjemmel eller på usaglige 

grunde.  

Du skal inden 2 uger efter, at skolens afgørelse er meddelt, indgive din klage over retslige 
forhold til skolen. Skolen afgiver en udtalelse, normalt inden for en frist på 2 uger, som du skal 
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have lejlighed til at kommentere, inden for en frist på 1 uge, efter at du har modtaget skolens 
udtalelse.  

Skolen sender klagen, sin udtalelse og dine eventuelle kommentarer hertil til  

Undervisningsministeriet, som afgør, om prøven er afholdt i overensstemmelse med reglerne 
for den pågældende prøve.  

Reglerne om klager over retslige forhold i forbindelse med afgørelse af klage over prøver, 
findes i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser. 

  

j) Identifikation af eksaminanderne 
 Det påhviler eksaminanden at kunne identificere sig  
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Karaktergivning  
Kilde: Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse  

§ 1. Uddannelsessøgende skal ved prøver og eksamener, som efter reglerne om de enkelte 
uddannelser mv. dokumenteres ved prøve-, eksamens- eller afgangsbeviser, bedømmes efter 

følgende karakterskala (7-trinsskalaen), jf. dog kapitel 2:  

12: For den fremragende præstation.  
10: For den fortrinlige præstation.  

7: For den gode præstation.  
4: For den jævne præstation.  

02: For den tilstrækkelige præstation.  

00: For den utilstrækkelige præstation.  
-3: For den ringe præstation.  

Stk. 2. Ved oversættelse af karakterskalaen til engelsk anvendes de betegnelser, som fremgår 

af bilag 2 til bekendtgørelsen.  
Stk. 3. Karakterskalaen finder anvendelse ved afgivelse af årskarakterer og lignende 

standpunktsbedømmelser.  
§ 2. Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende 

opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler.  

§ 3. Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende 
opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler.  

§ 4. Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, 
med en del mangler.  

§ 5. Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af 

opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler.  
§ 6. Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt 

acceptable grad af opfyldelse af fagets mål.  
§ 7. Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en 

acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål.  

§ 8. Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation.  
Der henvises endvidere til uddannelsesbogen på www.sosuherning.dk. 

 

http://www.sosuherning.dk/

