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Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser:  

Den lokale undervisningsplan refererer til følgende love og bekendtgørelser som til enhver 
tid fremgår af SEVU’s´ hjemmeside: www.sevu.dk  

• LBK nr. 1395 af 28/09/2020 - Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser 

 • BEK nr. 1619 af 27/12/2019 - Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser §25  

• BEK nr. 41 af 16/01/2014 - Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende 
erhvervsrettede uddannelser  

• BEK nr. 692 af 26/05/2020 - Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet 
andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til 
erhvervsuddannelserne 

 • Uddannelsesordning for Grundforløb plus (GF+)  Link 

  

Grundforløb plus (GF+) 

GF+ tilrettelægges som et 10 ugers afklarende grundforløb. 

Overordnet formål er at gøre eleven klar til at starte på grundforløb 2 og at forbedre elevens 
mulighed for at klare overgangskravene til hovedforløb indenfor indgangen “Omsorg, 
sundhed og pædagogik”. 

Eleven skal have 02 i dansk og matematik for at starte på GF+. 
 

Undervisningens organisering: 

GF+ består af forskellige temaer, der tilsammen rummer alle de elementer eleven skal stifte 
bekendtskab med, inden eleven kan træffe sit uddannelsesvalg. Temaerne er bygget op 
omkring en række erhvervsfag som fx arbejdspladskultur og faglige kommunikation samt 
faget Kombinationsfag.  

Undervisningen tilrettelægges med 26 klokketimer lærerstyret undervisning om ugen. 

Undervisningen udgøres af: 

6 ugers erhvervsfag og 4 ugers kombinationsfag. Al undervisning tematiseres. 

Kombinationsfag er danskunderstøttende fag og regning- og matematikunderstøttende fag. 
Kombinationsfaget bliver tilrettelagt i forbindelse med temaerne i erhvervsfag, så eleven 
bruger dansk eller regning i de konkrete opgaveløsninger i forhold til faglige 
problemstillinger Faget tilrettelægges understøttende og planlægges derfor IKKE op imod 
beståelse af et niveau i faget og der er ingen afsluttende prøve i fagene.  

 

 



 
 
Inden for et tema vil undervisningen tilrettelægges afvekslende og med mange forskellige 
metoder. Eleven skal både arbejde i gruppe- samt med individuelle opgaver. Opgaverne 
eleven skal arbejde med, er rettet mod sundhed, omsorg og pædagogik. Eleven vil blive 
undervist i klassesammenhænge og vil modtage vejledning i forbindelse med praktiske 
opgaver eller skriftlige produkter. Undervisningsformen vil være en blanding af ex. 
underviser oplæg og facilitering af faglig læring, gruppearbejde, evt. besøg i og fra praksis, 
samt praksisøvelser, hvor der er fokus på praksisnærhed hvor der er fokus på kobling 
mellem teori og praksis. 

I løbet af GF+ vil eleven, udover at arbejde med det konkrete erhvervsfag, også komme til at 
afprøve sig selv i forhold til sit valgte erhvervsfag og om det rent faktisk er relevant for 
eleven at gå videre med det valgte erhvervsfag på grundforløb 2.  

Der er ingen valgfag på GF+. 

 

Vejlederindsats og uddannelsesplan 

For de forskellige elever på holdet gælder følgende: 

Elever under 25 år: 

- Screening i dansk og talforståelse 
- Uddannelsesplan med anbefaling af uddannelsesretning  

 

Elever over 25 år: 

- Screening i dansk og talforståelse 
- Uddannelsesplan med anbefaling af uddannelsesretning  
- RKV  

 
Bedømmelser og prøver 

Der er ingen prøver på GF+. Eleven modtager løbende feedback, så eleven kender sine 
faglige styrker og udfordringer. De enkelte erhvervsfag og kombinationsfag afsluttes med en 
bedømmelse ”Bestået/Ikke bestået”. Der er ikke krav om, at alle fag skal være bestået for 
at gennemføre GF+. Der udstedes et bevis til alle elever, der gennemfører GF+, uanset om 
alle fag er bestået. 

Et gennemført GF+ giver mulighed for, at søge ind på GF2 rettet mod:  

• Social- og sundhedshjælperuddannelsen  

• Social- og sundhedsassistentuddannelsen  

• Pædagogisk assistentuddannelsen  

For information om starttidspunkter, uddannelsesplan, adgangskrav og ansøgningsfrister 
henvises til skolens hjemmeside.  



 
Læringsaktiviteter for GF+  

Tema  Varighed 
(Erhvervsfag + 
kombinationsfag) 

Mål/Formål og indhold 

Tema: 
Introduktion 

3 dage 
 

 

 

Tema 1:  
Lær dit arbejdsfelt at 
kende 

20 dage   
 

 
 

Eleven har grundlæggende viden på 
følgende udvalgte områder inden for det 
sundhedsfaglige- og 
pædagogiske arbejdsfelt:   

• Faktorer der påvirker det enkelte 
menneskes sundhed  

• Formidle og diskutere 
grundlæggende samfundsforhold, 
aktuelle samfundsmæssige   
problemstillinger, samt 
interkulturelle faktorer.   

• Kendskab til metodiske tilgange i 
faggruppens udøvelse af faget.  

• Reflektere over egen rolle og 
egen deltagelse i samarbejde om 
arbejdsopgaver  

• Social- og sundhedsvæsenets 
opbygning og faggruppens 
placering heri.  

• Reflektere over egen rolle og   
indflydelsesmuligheder på 
arbejdsmarkedet ud fra viden om 
virksomheder, organisationer, 
målgrupper samt 
deres regulering i det fagretslige 
system  

  
 

Tema 2: 
Sundhed og 
aktiviteter  
 

10 dage • Forståelse for hvordan forskellige 
aktiviteter kan understøtte og 
påvirke borgerens behov og 
sundhed.  

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

 
Tema 3 
Samarbejde og roller 

12 dage • Kendskab til hvilke faktorer der 
påvirker arbejdsmiljøet.  

• Reflektere over egen rolle og   



 
Udarbejdelse af 
aktivcenter  
 

indflydelsesmuligheder 
på arbejdsmarkedet ud   
fra viden om virksomheder og 
organisationer samt deres regu  
lering i det fagretslige system  

• Kendskab til de relationer der 
indgår i borgerens netværk.  

• Kunne selvstændigt fremlægge 
egen besvarelse af en opgave.  

 
Afslutning  5 dage • Danskfaglige kompetencer:   

            Ansøgninger   
 

I alt  50 dage  
 

Kombinationsfag (indlægges i tematiseringerne ovenfor) 

Fag Varighed Mål 
Regning 10 dage Kendskab til 10-talssystemets 

opbygning 
Kendskab til de fire regnearter  
Kendskab til brøker, 
decimaltal og procent 
Kendskab til forholdstal 
Kendskab til mål og vægt/ 
målenheder 
Kendskab til ligninger 
Kendskab til potenser 
Kendskab ti funktioner 
 
De mål markeret med fed er de 
væsentligste 

Sprogunderstøttende 10 dage Kompetencer indenfor: 
Sprogets grundlæggende         
strukturer indenfor det 
sundhedsfaglige og danske 
fagfaglige sprog samt 
hverdagssprog. 
Herunder: 
Udtale, pragmatisk og grammatisk 
kompetence. 
Gråzonesprog. 
Fagfaglige danskkompetencer. 
Læsestrategier og - teknikker. 

 

30 dages erhvervsfag/ 20 dages kombinationsfag  


