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Struktur for skoleundervisningen 

   

  

Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne tager sit udgangspunkt i Bekendtgørelse 570 om 

erhvervsuddannelser, bekendtgørelse 431 om den pædagogiske grunduddannelse, 
Uddannelsesordning for Pædagogisk assistentuddannelse, samt bekendtgørelse 567 om 

grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk. 

 
 
 

Skole – praktik plan EUD/EUV 

         

Grundforløb 
2 

Skoleperiode 1 Praktik 1 Skoleperiode 2 Praktik 2 Skoleperiode 3 

20 uger Ca. 15 uger Ca. 25 uger Ca. 15 uger Ca. 25 uger 

17 uger EUD + 
EUV 3 

12 uger EUV 1 + 
2 

  
Skole – praktikplan EUX 

Grundforløb 
2 

Skoleperiode 1 Praktik 1 
Skoleperiode 
2 

Praktik 2 
Skoleperiode 
3 

Skoleperiode 
4 

  
  
20 uger 
  

  
  
Ca. 20 uger 

  
  
Ca. 25 uger 

  
  
Ca. 20 uger 

  
  
Ca. 25 uger 

  
  
Ca. 20 uger 

  
  
Ca. 21 uger 

  
  

Læringsaktiviteter 

Definition af begrebet ”Læringsaktivitet”. 
En læringsaktivitet er en afgrænset række af læringssituationer og/eller arbejdsopgaver, som 

eleven er engageret i med det formål, at nå ét eller flere konkrete uddannelsesmål. 

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU). 
  

  

  
  

  
  

  

  
  

Undervisningen på hovedforløbet: Pædagogisk assistent uddannelse 
  

Fagnavn 
Præstationsstandard for 
faget 

Vejledende tid 
i uger 

Grundfag – EUD/EUV  5 uger 

Dansk C-niveau  2 

Samfundsfag C-niveau 3 
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Grundfag – EUX   42,2 uger 

Dansk A - niveau 6,8 

Engelsk B - niveau 5,2 

Matematik  B - niveau 6,2 

Kommunikation/IT C – niveau 1,8 

Samfundsfag  B – niveau 4,6 

Biologi C – niveau 2,4 

Idehistorie B – niveau 5,2 

Valgfag 1  C – niveau 3 

Valgfag 2 – løft B – niveau 5 

Erhvervsområdeprojekt   2 

Bundne uddannelsesspecifikke fag Præstationsstandard  37/32 uger 

Pædagogik   Avanceret 9/7 

Psykologi i den pædagogiske praksis Avanceret 5 

Kommunikation i den pædagogiske praksis Avanceret 3 

Sundhed i den pædagogiske praksis Avanceret/ekspert 3 

Bevægelse og idræt Avanceret/ekspert 4/3,5 

Natur og udeliv Avanceret/ekspert                   3  

Digital kultur Avanceret/ekspert 3 

Kulturelle udtryksformer og aktiviteter i 
den pædagogiske praksis 

Avanceret 5/4,5  

Arbejdsmiljø og ergonomi Avanceret 2/0 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag Avanceret/ekspert 3 uger 

Rytmik, bevægelse og kroppens udtryksformer Avanceret/ ekspert 1 

Det pædagogiske måltid og sundhed Avanceret/ ekspert 1 

Digital pædagogisk praksis Avanceret/ ekspert 1 

Naturen som pædagogisk læringsrum Avanceret/ ekspert 1 

Understøttende undervisning Avanceret  1 

Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små 
børn 

Avanceret  1 
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Børn i udsatte positioner i dagtilbud Avanceret 1 

Specialpædagogiske metoder Avanceret 2 

Kulturel mangfoldighed i den pædagogiske 
praksis 
  

Avanceret 2 

Medicinhåndtering Avanceret 2 

Netværk og lokalsamfund i den pædagogiske 
praksis 
  

Avanceret  2 

Valgfag EUD/EUV  2 uger 

Engelsk  E niveau 2 

Tysk  F niveau 2 

Innovation og Iværksætteri Niveau 2 2 

Antal skoleuger i alt   47/42/82,2 uger 

  

Avanceret niveau: 

Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet 

eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer – alene eller i samarbejde med andre – 

under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til 
at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse 

faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og 

kreativitet. 

Ekspert niveau: 

Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af 
opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede 

kompetencer i en ny kontekst, på evnen til at arbejde med overblik og deltage i 

arbejdspladsen innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige 
kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere 

arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i resultatet og processen sikres. Endvidere lægges 
vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, 

samt at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. 

  
  

  

Bedømmelse af Valgfag EUD/EUV 

Valgfaget ”Innovation” skal bedømmes med ”bestået” for at eleven kan gå til afsluttende 

prøve. At bestå valgfaget forudsætter, at eleven har haft tilstrækkeligt fremmøde (ca. 90 %) 

og, at underviseren vurderer at fagets mål er nået. 
Når en elev ikke vurderes at have bestået valgfaget Innovation, skal eleven løse en relevant 

opgave i faget, som valgfagsunderviseren skal bedømme. 

Er det ikke muligt for eleven at gennemføre valgfaget ved hjælp af opgaven, skal der træffes 
bestemmelse om, hvorledes eleven kan gennemføre.  

Dette kan ske ved at eleven deltager i valgfaget på et andet hold i en praktikperiode eller 
gennem en forlængelse af uddannelsesforløbet, der muliggør, at eleven kan gennemføre faget. 

 

Valgfaget engelsk afsluttes med prøve uden beståkrav. 
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Bedømmelse af Valgfag EUX 

Valgfagene bedømmes efter 7 – trinsskalaen. Se i øvrigt Skolens regler for eksamen 

  
Bedømmelse af valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Fagene skal bestås. 
Et bestået valgfrit uddannelsesspecifikt fag forudsætter, at eleven har haft tilstrækkeligt 

fremmøde (ca. 90 %) og, at underviseren vurderer at fagets mål er nået. 

Når en elev får bedømmelsen ”ikke bestået” i et valgfrit uddannelsesspecifikt fag, skal eleven 
løse en relevant opgave i faget, som fagunderviseren skal bedømme. 

Er det ikke muligt for eleven at gennemføre faget ved hjælp af opgaven, skal der træffes 

bestemmelse om, hvorledes eleven kan bestå.  
Dette kan ske ved at eleven deltager i faget på et andet hold i en praktikperiode eller gennem 

en forlængelse af uddannelsesforløbet, der muliggør, at eleven kan bestå faget. 
 

Etablering af hold i valgfrie fag  

Der etableres hold i Valgfag og valgfri uddannelsesspecifikke fag såfremt deltagerantallet er 
tilstrækkeligt højt. 

Læringsaktiviteter: EUD/EUV 

         

Skoleperiode 1 

             
  

Læringsaktivitet 
  

Tværfaglige emner og valgfri 
uddannelsesspecifikke fag 

LA 1: Intro + Børn og unges udvikling og levevilkår. 
7 uger 
  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 1, 3, 4, 9, 10, 15 17 

Psykologi: 1, 6, 8, 9 

Kommunikation: 1, 2, 3 

Sundhed: 6, 8 

Bevægelse og idræt: 1, 5 

Digital kultur: 2, 5 

Kulturelle udtryksformer: 2 

Valgfag: alle mål 
Dansk: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
  

1: Hverdag og vilkår. Kompetencemål 2, 7, 15, 17, 21 

  
2: Generel udvikling. Kompetencemål 11, 13, 15 

  
3: Legens betydning. Kompetencemål 4, 5, 6, 7, 17 

  

 LA 2: Værktøjer i det praktiske pædagogiske arbejde. 
8 uger 
  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 1, 3, 4, 15 

Psykologi: 6, 8, 9 

Kommunikation: 1, 2, 3 

Sundhed: 

4: Metoder og teorier i det praktiske pædagogiske          
arbejde. Kompetencemål (K-mål) 4, 7, 21 

  
Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1:  

•         Specialpædagogiske metoder. K-mål 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 10, 11, 20/ 

•         Kulturel mangfoldighed. K-mål 1, 4, 5, 8, 18, 
21/ 
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Bevægelse og idræt: 1, 5 

Natur og udeliv: 7, 8 

Digital kultur: 1, 2, 5,  
Kulturelle udtryksformer: 1, 2, 6,  
Valgfag: alle mål 
Dansk: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
Valgfri uddannelsesspecifikke fag: alle mål 
  

•         Medicinhåndtering. K-mål 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 
18/ 

•         Netværk. K-mål 1, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 21/ 

  

•         Understøttende undervisning. K-mål 1, 3, 4, 5, 
7, 16, 17 

  
  

5: Dokumentation i det pædagogiske arbejde. K-mål 1, 
2, 5, 6, 17, 21 

  
Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 2: 

•         Specialpædagogiske metoder/ 

•         Kulturel mangfoldighed/ 

•         Medicinhåndtering/ 

•         Netværk/ 
  

6: Kreativitet og udtryk. K-mål 1, 4, 5, 6, 7 

  
7: Rammer og muligheder i friluftsaktiviteter. K-mål 1, 2, 
4, 5, 11, 13, 17 

  

  
                    

Skoleperiode 2 

  
  

Læringsaktivitet 
  

Tværfaglige emner  

LA 3: Børn og unge med særlige behov 

  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 5, 8, 14, 16 

Psykologi: 4, 7, 11 

Kommunikation: 4, 5 

Sundhed: 1, 2, 3 

Bevægelse og idræt: 3, 6 

Natur og udeliv: 4, 6 

Digital kultur: 6, 7 

Kulturelle udtryksformer: 5 

Valgfag: alle mål 
Dansk: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
  

8: Inklusion. K-mål 1, 4, 12 

LA 4: Integritet, autonomi og værdighed 

  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 5, 14, 16 

Psykologi: 4, 7, 11 

9: At sætte sig selv i spil. K-mål 3, 4, 7, 8, 19, 20 
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Kommunikation: 4, 9, 10,  
Sundhed: 1,  
Bevægelse og idræt: 3, 6,  
Kulturelle udtryksformer: 8 

Valgfag: alle mål 
Dansk: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
  
  
LA 5: Voksne med særlige behov 

  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 5, 14, 16 

Psykologi: 4, 7, 11 

Kommunikation: 4, 9, 10 

Sundhed: 1, 2, 3, 4 

Bevægelse og idræt: 3, 6 

Natur og udeliv: 5, 6 

Digital kultur: 6, 7 

Kulturelle udtryksformer: 8 

Valgfag: alle mål 
Dansk: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
  
  
  
  

10: Livskvalitet. K-mål 3, 5, 16, 20 

  

LA 6: Kulturelle rammer 
  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 5, 16 

Psykologi: 4, 7 

Kommunikation: 4, 9, 10 

Sundhed: 1, 4 

Bevægelse og idræt: 3 

Kulturelle udtryksformer: 5, 7, 8 

Valgfag: alle mål 
Dansk: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
  
  

11: Kulturer, kønsroller og levevilkår. K-mål 7, 10 

           

Skoleperiode 3 

  
  

Læringsaktivitet 
  

Tværfaglige emner og valgfri 
uddannelsesspecifikke fag 

LA 7: Den pædagogiske assistent som fagperson 

  

12: Samspil og relationer. K-mål alle 
 
Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 3:  
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Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 2, 6, 7, 11, 12, 13 

Psykologi: 2, 3, 5, 10 

Kommunikation: 6, 7, 8 

Sundhed: 5, 7, 9, opsamling alle mål 
Bevægelse og idræt: 2, 4, 7, 8 

Natur og udeliv: 3, 5, opsamling alle mål 
Digital kultur: 4, 8, opsamling alle mål 
Kulturelle udtryksformer: 4, 9 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag: alle mål 
  

•         Naturen som læringsrum. K –mål 1, 2, 5, 6, 11, 
13 

•         Rytmik, bevægelse og kroppens 
udtryksformer. K-mål 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13/ 

•         Det pædagogiske måltid og sundhed. K-mål 1, 
4, 5, 7, 10, 12, 14, 15/ 

•         Digital pædagogik. K-mål 1, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 
21/ 

•         Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små 
børn. K-mål 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11/ 

• Børn i udsatte positioner i dagtilbud. K-mål 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 21 
  

13: Det innovative oplevelsesrum. K-mål alle 

  
14: Planlægning, gennemførsel, evaluering af 
pædagogiske forløb. K-mål alle 

  
15: Naturen som oplevelsesrum. K-mål alle 

  
LA 8: Faglighed og udvikling i den pædagogiske praksis. 
(Kun EUD + EUV 3) 
  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 13, 18, opsamling alle mål 
Psykologi: 2, opsamling alle mål 
Kommunikation: 6, opsamling alle mål 
Sundhed: 5, 9,  
Bevægelse og idræt: opsamling alle mål 
Kulturelle udtryksformer: 3, 4, opsamling alle mål 
Arbejdsmiljø og ergonomi: alle mål 
  

16: Æstetiske udtryksformer. K- mål alle 

  
  
  
  
  
  

Læringsaktiviteter: EUX 

Skoleperiode 1 

             
  

Læringsaktivitet 
  

Tværfaglige emner  

LA 1: Intro + Børn og unges udvikling og levevilkår. 
12 uger 
  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  

1: Hverdag og vilkår. Kompetencemål 2, 7, 15, 17, 21 

  
2: Generel udvikling. Kompetencemål 11, 13, 15 

  
3: Legens betydning. Kompetencemål 4, 5, 6, 7, 17 
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Pædagogik: 1, 3, 4, 9, 10, 15 17 

Psykologi: 1, 6, 8, 9 

Kommunikation: 1, 2, 3 

Sundhed: 6, 8 

Bevægelse og idræt: 1, 5 

Digital kultur: 2, 5 

Kulturelle udtryksformer: 2 

  
Dansk: alle mål 
Engelsk: alle mål 
Matematik: alle mål 
Kommunikation og IT: alle mål - afsluttes 

 LA 2: Værktøjer i det praktiske pædagogiske arbejde. 
8 uger 
  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 1, 3, 4, 15 

Psykologi: 6, 8, 9 

Kommunikation: 1, 2, 3 

Sundhed: 
Bevægelse og idræt: 1, 5 

Natur og udeliv: 7, 8 

Digital kultur: 1, 2, 5,  
Kulturelle udtryksformer: 1, 2, 6,  
  
Dansk: alle mål 
Engelsk: alle mål 
Matematik: alle mål 
Kommunikation og IT: alle mål: Afsluttes 

  

4: Metoder og teorier i det praktiske pædagogiske          
arbejde. Kompetencemål 4, 7, 21 

  
  

5: Dokumentation i det pædagogiske arbejde. 
Kompetencemål 1, 2, 5, 6, 17, 21 

  
6: Kreativitet og udtryk. Kompetencemål 1, 4, 5, 6, 7 

  
  
7: Rammer og muligheder i friluftsaktiviteter. 
Kompetencemål 1, 2, 4, 5, 11, 13, 17 

  

  
  
  
  
                    

Skoleperiode 2 

  
  

Læringsaktivitet 
  

Tværfaglige emner  

 LA 3: Børn og unge med særlige behov 

  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 5, 8, 14, 16 

Psykologi: 4, 7, 11 

Kommunikation: 4, 5 

Sundhed: 1, 2, 3 

Bevægelse og idræt: 3, 6 

Natur og udeliv: 4, 6 

Digital kultur: 6, 7 

8: Inklusion. Kompetencemål 1, 4, 12 
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Kulturelle udtryksformer: 5 

  
Dansk: alle mål 
Engelsk: alle mål 
Matematik: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
Biologi: alle mål 
Idehistorie: alle mål 
  
  

 LA 4: Integritet, autonomi og værdighed 

  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 5, 14, 16 

Psykologi: 4, 7, 11 

Kommunikation: 4, 9, 10,  
Sundhed: 1,  
Bevægelse og idræt: 3, 6,  
Kulturelle udtryksformer: 8 

  
Dansk: alle mål 
Engelsk: alle mål 
Matematik: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
Biologi: alle mål 
Idehistorie: alle mål 
  
  
  

9: At sætte sig selv i spil. K-mål 3, 4, 7, 8, 19, 20 

LA 5: Voksne med særlige behov 

  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 5, 14, 16 

Psykologi: 4, 7, 11 

Kommunikation: 4, 9, 10 

Sundhed: 1, 2, 3, 4 

Bevægelse og idræt: 3, 6 

Natur og udeliv: 5, 6 

Digital kultur: 6, 7 

Kulturelle udtryksformer: 8 

  
Dansk: alle mål 
Engelsk: alle mål 
Matematik: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
Biologi: alle mål 
Idehistorie: alle mål 
  
  
  

10: Livskvalitet. K-mål 3, 5, 16, 20 

  

LA 6: Kulturelle rammer 11: Kulturer, kønsroller og levevilkår. K-mål 7, 10 
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Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 3, 5, 15, 16 

Psykologi: 4, 7 

Kommunikation: 4, 9, 10 

Sundhed: 1, 4 

Bevægelse og idræt: 1, 3, 5 

Kulturelle udtryksformer: 5, 7, 8 

  
Dansk: alle mål 
Engelsk: alle mål  
Matematik: alle mål 
Samfundsfag: alle mål 
Biologi: alle mål 
Idehistorie: alle mål 
  
  

           

Skoleperiode 3 

  
  

Læringsaktivitet 
  

Tværfaglige emner og valgfri 
uddannelsesspecifikke fag 

LA 7: Den pædagogiske assistent som fagperson 

  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 2, 6, 7, 11, 12, 13 

Psykologi: 2, 3, 5, 10 

Kommunikation: 6, 7, 8 

Sundhed: 5, 7, 9, opsamling alle mål 
Bevægelse og idræt: 2, 4, 7, 8 

Natur og udeliv: 3, 5, opsamling alle mål 
Digital kultur: 4, 8, opsamling alle mål 
Kulturelle udtryksformer: 4, 9 

Valgfri Uddannelsesspecifikke fag: alle mål 
  
Dansk: alle mål 
Matematik: alle mål afsluttes 

Engelsk: alle mål afsluttes 

Samfundsfag: alle mål 
Biologi: alle mål afsluttes 

Idehistorie: alle mål afsluttes 

Erhvervsområdeprojekt 

12: Samspil og relationer. K-mål alle 

  
Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 1:  

•         Specialpædagogiske metoder. K-mål 1, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 10, 11, 20/ 

•         Kulturel mangfoldighed. K-mål 1, 4, 5, 8, 18, 
21/ 

•         Medicinhåndtering. K-mål 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16, 
18/ 

•         Netværk. K-mål 1, 4, 5, 7, 8, 10, 16, 21/ 

  

•         Understøttende undervisning. K-mål 1, 3, 4, 5, 
7, 16, 17 

  
Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 2: 

•         Specialpædagogiske metoder/ 

•         Kulturel mangfoldighed/ 

•         Medicinhåndtering/ 

•         Netværk/ 

  
  
Valgfrit uddannelsesspecifikt fag 3:  

•         Naturen som læringsrum. K –mål 1, 2, 5, 6, 11, 
13 

•         Rytmik, bevægelse og kroppens 
udtryksformer. K-mål 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13/ 

•         Det pædagogiske måltid og sundhed. K-mål 1, 
4, 5, 7, 10, 12, 14, 15/ 
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•         Digital pædagogik. K-mål 1, 4, 5, 6, 7, 13, 17, 
21/ 

•         Trivsel, udvikling, læring og dannelse hos små 
børn. K-mål 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11/ 

• Børn i udsatte positioner i dagtilbud. K-mål 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, 21 
  

13: Det innovative oplevelsesrum. K-mål alle 

  
14: Planlægning, gennemførsel, evaluering af 
pædagogiske forløb. K-mål alle 

  
  

  

Skoleperiode 4 

  
  

Læringsaktivitet 
  

Tværfaglige emner  

LA 8: Faglighed og udvikling i den pædagogiske 
praksis.  
Fagmål: (Se uddannelsesordning og 
grundfagsbekendtgørelse) 
  
Pædagogik: 13, 18, opsamling alle mål 
Psykologi: 2, opsamling alle mål 
Kommunikation: 6, opsamling alle mål 
Sundhed: 5, 9,  
Bevægelse og idræt: opsamling alle mål 
Kulturelle udtryksformer: 3, 4, opsamling alle mål 
Arbejdsmiljø og ergonomi: alle mål 
  
Dansk: alle mål – afsluttes 

Samfundsfag: alle mål – afsluttes 

Valgfag C (tysk eller fransk): afsluttes 

Valgfag B (tysk eller fransk): afsluttes 

  
  

15: Naturen som oplevelsesrum. K-mål alle 

16: Æstetiske udtryksformer. K- mål alle 

  
 
 
  

 

  
                          
  
 

Elevens arbejdstid 

  

Skoleundervisningen gennemføres normalt inden for tidsrummet 8.00 til 16.00.  

Ved særlige arrangementer kan dette dog fraviges. 
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Eleven må ud over almindelig mødetid påregne tid til hjemmearbejde, både i form af 

almindelige lektier og færdiggørelse af opgaver og projekter. 

EUX elever har, ud over øget timetal, timer afsat til fordybelsestid ud over undervisningstiden i 

forbindelse med almindelige lektier og afleveringsopgaver o.l. 

 
 

Elevens personlige uddannelsesplan 

  

Skolen udarbejder sammen med eleven ved begyndelsen af forløbet en personlig 
uddannelsesplan for eleven. Eleven, praktikken 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 hver læringsaktivitet. Ved at sammenholde elevens kompetencer ved starten af 

læringsaktiviteten 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.  

Arbejdet med fagmålene afrundes i hver læringsaktivitet. Fordeling af fagmål kan ses i 
Elevplan. 

  
  
  
 
Overgangsordning for elever, startet på Pædagogisk assistentuddannelse efter gammel ordning: 

 

Elever, på pædagogisk assistentuddannelse efter gammel ordning, der har afbrudt 

uddannelsen i første skoleperiode, starter forfra på uddannelsen og deltager evt. i den 
nødvendige del af GF 2, for at få grundfagsniveauet på plads.  

Elever, der har gennemført skoleperiode 1 og skoleperiode 2, starter igen på skoleperiode 2, 
for at få grundfagsniveauerne på plads inden grundfagsprøverne ved afslutningen af 

skoleperiode 2. Dette gælder ligeledes elever, der har afbrudt efter gennemført praktik 2. Her 

startes med skoleperiode 2 og praktik 2 godskrives, således at eleven går så direkte som 
muligt over på skoleperiode 3.  

Elever, der afbryder efter at have gennemført størstedelen af skoleperiode 3 og dermed med 

deltagelse i størstedelen af dansk og samfundsfagstimerne, men uden at have deltaget i 
prøver i grundfag og områdefag, kan efter en vurdering af skolevejledningerne, gå til 

grundfagsprøve i dansk/samfundsfag sammen med et hold på skoleperiode 2 og gennemføre 
vurderingssamtale i det ikke udtrukne fag. Derefter kan eleven færdiggøre uddannelsen med 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag, uddannelsesspecifikke fag og afsluttende 

prøver/bedømmelser i løbet af skoleperiode 3 efter individuel vurdering, evt. RKV.  
  

Ansøgere, der har afbrudt et GVU forløb, men stadig er inden for 6 års reglen 
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PA GVU elever, der er startet på gammel ordning, men har holdt pause i forløbet, er pr. 
definition EUV 1 elever, idet de har min. 2 års relevant erhvervserfaring og er fyldt 25 ved 

forløbets start. GVU eleven skal gennemføre en RKV, samt have udfærdiget et tillæg til den 

oprindelige uddannelsesaftale, der giver plads til grundfagsprøve/bedømmelse med eventuel 
tilhørende undervisning, som ovenfor beskrevet. GVU eleven skal, som EUV 1 elev, have 

afkortet sit forløb med 5 uger. 
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. 

  
  

  
  

 
Skolens regler for eksamen 

Generelle forhold vedrørende prøver i grundfag, uddannelsesspecifikke 
fag, samt afsluttende prøve.  

Kriterier for indstilling til prøve/bedømmelse:  

Det er en forudsætning for indstilling til prøve/bedømmelse at:  
• eleven har deltaget i undervisningen i tilstrækkeligt omfang  

• skolen vurderer, at fagenes væsentlige mål er nået  
• eleven har haft et tilfredsstillende fremmøde, jævnfør ”Fremmødebestemmelse” i 

uddannelsesbogen.  

• Alle obligatoriske opgaver er udarbejdet og afleveret 
Eleven kan ikke umiddelbart indstilles til prøve/bedømmelse, hvis ovennævnte forudsætninger 

ikke er på plads.  
Uddannelseslederen vurderer hver enkelt sag, hvor eleven ikke umiddelbart kan indstilles til 

prøve.  
  

Rammer for prøver 

Rammerne for grundfagsprøver, prøver i uddannelsesspecifikke fag og afsluttende prøver på 

pædagogisk assistentuddannelse er som beskrevet i ”Bekendtgørelse om den pædagogiske 

assistentuddannelse”, ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende 
erhvervsrettede uddannelser”, samt ”Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og 

erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne”.  
  

Bedømmelse: 

 Eleven bedømmes i forhold til fagets mål og uddannelsens kompetencemål og karakteren 

fastsættes på baggrund af en vurdering af elevens kompetencer, dokumenteret gennem 
elevens prøvepræstation. 
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Opgaven: 
 Opgaven ved prøven stilles af den enkelte skole, og prøven tilrettelægges således, at det 

sikres, at individuel bedømmelse finder sted.  
  

Prøver: 
 Prøven i det udtrukne grundfag, uddannelsesspecifikke fag eller den afsluttende prøve er 

mundtlig og tilrettelægges efter skolens bestemmelser.  
Mundtlige prøver er offentligt tilgængelige, medmindre andet følger af de praktiske forhold.  

Ved en prøve, hvori indgår trækning af spørgsmål, ekstemporaltekst o.l. skal eleven have 

minimum 4 opgaver/spørgsmål at vælge imellem ved lodtrækningen, og prøvegrundlaget skal 
repræsentere fagets væsentlige mål. 
 

Ved en individuel prøve, hvor eksaminanden eksamineres på grundlag af et gruppefremstillet 
produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i eksamenslokalet, før de 

selv er blevet eksamineret.  
Ved gruppeprøver gennemføres disse med grupper på max. 3 deltagere. Bedømmelsen ved 

gruppeprøver er individuel. Karakteren meddeles eleven individuelt. 

Ved prøven deltager eksaminator og censor. Censor udpeges af skolen.  
Kun eksaminator og censor må være til stede under voteringen, dog kan kommende 

eksaminatorer efter aftale med skolen overvære voteringen. 
  

Beståede prøver/bedømmelser kan ikke revurderes. 

  
  
 

Prøvens start: 

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. 
  

Ny bedømmelse eller omprøve 

 Ved ikke bestået standpunktsbedømmelse sker revurderingen på baggrund af en mundtlig og/ 

eller skriftlig opgave. Faglæreren gennemfører revurderingen. 
 Eleven tilbydes en ny bedømmelse eller omprøve hvis: 

 - Minimumskarakteren 02 ikke er opnået 
 - Eleven ikke har opnået bedømmelsen "bestået" i et valgfrit uddannelsesspecifikt fag 
 

Reeksamination ved ikke bestået prøve og sygeprøver (Grundfagsprøve og prøve i 

uddannelsesspecifikke fag) 

Ved reeksamination for ikke bestået prøve og ved sygeprøve gælder samme tidsramme for 

forberedelse som ved den oprindelige prøve. 
Eleven trækker et prøvespørgsmål i forbindelse med reeksamination eller sygeprøve. Et 

tidligere udtrukket prøvespørgsmål kan ikke indgå i udtrækket igen. 

  
På PA EUD/EUV er alle grundfag prøvefag 
 

EUX prøver på hovedforløbet: 

For prøveaflæggelse i fag på gymnasialt niveau og for klager i forbindelse hermed, gælder 
reglerne i lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse 

(EUX). 
For fag på C – niveau, der læses efter ”Bekendtgørelse om grundfag m.m. i 

erhvervsuddannelserne”, gælder denne. 
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Prøve i grundfag: Dansk C- niveau  

 
Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 

  

Prøven er mundtlig. 
Prøven er offentlig. 

Prøven er individuel. 

Prøven er obligatorisk og skal bestås. 
  

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 

3 6 4 

4 7 4 

5 8 4 

6 9 4 

7 10 4 

8 11 4 

9 12 4 

10 13 5 
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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 

 

• 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: 
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• 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. 

 

 

Prøvens afholdelse, prøveform b: 

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

 
• Eksaminationen er todelt 
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- 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 
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 
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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. 
     

 
  

Prøve i grundfag: Dansk A –niveau. HTX bilag 55 

  

Dansk prøve på A niveau: 

Der afholdes en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.  
Den skriftlige prøve  

Skriftlig prøve på grundlag af et centralt stillet opgavesæt.  

Prøvens varighed er fem timer.  
Den mundtlige prøve  

Mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et tilhørende ukendt tekstmateriale, der samlet 

ikke må overstige fem normalsider a 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) eller 12 
min. afspillet tekst.  

Den enkelte opgave har udgangspunkt i et gennemgået forløb, jf. pkt. 2.2. Titlen på forløbet 
angives sammen med oplysninger om det ukendte tekstmateriale og en opgaveinstruks i 

overensstemmelse med relevante faglige mål, jf. pkt. 2.1. Et tekstmateriale må anvendes 

højst tre gange på samme hold. Opgaverne skal tilsammen dække kernestof og supplerende 
stof.  

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid.  
Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens fremlæggelse og former sig videre som 

en faglig samtale mellem eksaminand og eksaminator. 
  

Bedømmelseskriterier  
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 

mål, som de er angivet i læreplanen. 
  

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan:  
anvende danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder relevant  

besvare den stillede opgave med selvstændighed og dokumentation  

demonstrere sproglig korrekt, nuanceret og genrebevidst skriftlig fremstilling.  

  

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse.  

  
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden kan:  

anvende danskfaglig viden og fagets grundlæggende metoder relevant  

fremlægge sin selvstændige besvarelse struktureret  



21  Rev. 1/7-21 
 

demonstrere sproglig korrekt, nuanceret og hensigtsmæssig mundtlig fremstilling.  
  

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. 

  

Prøve i grundfag: Samfundsfag C-niveau.  
Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 
  

Prøven er mundtlig. 

Prøven er offentlig. 
Prøven er individuel. 

Prøven er obligatorisk og skal bestås. 

 
   
Prøveform b: Projektopgave 

 

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: 
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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  
(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: Samfundsfag B –niveau. HTX bilag 73 

  

Skolens leder vælger for det enkelte hold én af følgende to prøveformer:  
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Prøveform a)  
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med et ukendt bilagsmateriale. 

Opgaven har tilknytning til et af de studerede temaer.  

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal i al væsentlighed dække de faglige mål 
og kernestoffet.  

Opgaverne skal bestå af et tema og et ukendt bilagsmateriale på seks til otte normalsider a 
2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum). Hver opgave skal indeholde forskelligartede 

materialetyper, herunder både tekster og statistisk materiale. Ved anvendelse af elektronisk 

mediemateriale som en del af bilagsmaterialet svarer fire til syv minutters afspilning til én 
normalside.  

Hvis skolens leder har bestemt, at forberedelsen kan foregå i grupper, vælger 

eksaminanderne, om de vil forberede sig i gruppe på maksimalt tre eksaminander eller 
individuelt. En eksamensenhed er en sådan gruppe eller en eksaminand, der forbereder sig 

individuelt. Der trækkes en opgave pr. eksamensenhed. En opgave må højst anvendes ved tre 
eksamensenheder.  

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 timers 

forberedelsestid, dog ikke mindre end 24 timer.  
På baggrund af det udleverede bilagsmateriale, relevant kernestof og materiale fundet i 

forberedelsestiden skal eksaminanden udarbejde en synopsis med en problemformulering som 
et overordnet spørgsmål og i forlængelse heraf opstilling, undersøgelse og diskussion af 

samfundsfaglige problemstillinger. Eksaminander, der forbereder sig i en gruppe, vælger selv, 

om de vil udarbejde forskellige eller enslydende synopser.  
Eksaminationen, som er individuel, indledes med eksaminandens præsentation af synopsen 

(ca. 10 minutter) og efterfølges af uddybende spørgsmål af eksaminator og en faglig samtale 

mellem eksaminand og eksaminator. 
  

Prøveform b)  
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave med ukendte problemorienterede 

spørgsmål og et ukendt bilagsmateriale. Opgaven har tilknytning til et af de studerede temaer.  

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal i al væsentlighed dække de faglige mål 
og kernestoffet. Den enkelte opgave må anvendes højst tre gange på samme hold.  

Opgaverne skal bestå af et tema med problemorienterede spørgsmål, der dækker de 
taksonomiske niveauer, og et bilagsmateriale på to til tre normalsider a 2400 enheder (antal 

anslag inklusiv mellemrum). Hver opgave skal i videst mulig omfang indeholde både tekst og 

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

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 minutters forberedelsestid. 

Eksaminationen indledes med eksaminandens præsentation og former sig derefter som en 
samtale mellem eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i opgaven.  

  
4.3. Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 

mål, som de er angivet i pkt. 2.1.  
Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på:  
- behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  

  
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens mundtlige præstation. 
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Engelsk prøve på E/D - niveau  
Afholdes i henhold til Bekendtgørelse nr. 567 af 03.05.2019 

  

Prøven er mundtlig. 
Prøven er offentlig. 

Prøven er individuel. 

Prøven er obligatorisk, dog uden beståkrav. 
 

 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. 

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. 
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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 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 

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 
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• 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) 

 

  
   

 

Engelsk prøve på B – niveau. HTX bilag 58 

Der afholdes en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve.  
Den skriftlige prøve  

Grundlaget for den skriftlige prøve er et centralt stillet opgavesæt.  

Prøvens varighed er fem timer.  
  

Den mundtlige prøve  
Prøven tager udgangspunkt i et ukendt, ubearbejdet prøvemateriale, der er tematisk tilknyttet 

et studeret emne. De emner, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de 

faglige mål og kernestoffet.  
Prøvematerialet skal bestå af en eller flere tekster samt korte instrukser på engelsk, der 

angiver, hvordan eksaminanden skal arbejde med teksterne. Teksterne i prøvematerialet skal 

have et samlet omfang på to til tre normalsider. Omfanget skal tage hensyn til materialets 
sværhedsgrad og sikre, at de faglige mål kan bedømmes.  

  
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Forberedelsestiden er ca. 60 minutter.  

  

Eksaminationen indledes af eksaminanden med en mundtlig præsentation på ca. otte minutter 
og former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator om det ukendte 

tekstmateriale og med inddragelse af de studerede emner.  
  

Det samme ukendte prøvemateriale må anvendes højst tre gange på samme hold.  

  
En normalside er for prosa 2400 enheder (antal anslag inklusive mellemrum) for lyrik/drama 

30 linjer.  

Ved anvendelse af elektronisk mediemateriale svarer en normalside til tre minutters afspillet 
tekst. 

  
Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 

mål, som de er angivet i læreplanen. 
  

Ved den skriftlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden  

giver en detaljeret samt sammenhængende fremstilling  

behersker engelsk skriftsprog med relativ høj grad af grammatisk korrekthed  

viser tekstforståelse, argumenterer og diskuterer sammenhængende  

analyserer og beskriver engelsk sprog grammatisk  

anvender faglige hjælpemidler samt dokumenterer kilder  
  

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

  
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på, at eksaminanden  
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- behersker et sammenhængende og forholdsvis flydende engelsk med relativ høj grad af 

grammatisk korrekthed  

- giver en klart sammenhængende præsentation  

- analyserer, fortolker og perspektiverer prøvematerialet med anvendelse af fagets analytiske 

begreber og metoder  

- anvender den viden, der er opnået i arbejdet med det studerede emne.  
  

Der lægges i bedømmelsen vægt på, at eksaminanden kan indgå i uddybende samtale om 

præsentationen.  
Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af eksaminandens præstation.  

  

Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på 
eksaminandens evne til  

- at behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

- at demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
  

Matematikprøve på B – niveau. HTX bilag 69 

Der afholdes en projektprøve med rapport og mundtlig eksamination med udgangspunkt i det 

centralt stillede projekt. Projektet indeholder opgaver der omhandler problemstillinger med 
udgangspunkt i de naturvidenskabelige fag.  

I god tid før prøven sender skolen et eksemplar af rapporten til censor. Eksaminator og censor 

drøfter inden prøven, hvilke problemstillinger eksaminanden skal uddybe.  
  

Ved den mundtlige del af prøven er eksaminationstiden ca. 30 minutter. Der gives ca. 60 
minutters forberedelsestid.  

  

Eksaminanden får en kendt opgave ved lodtrækning. Denne opgave knytter sig til et af 
projekterne fra undervisningen og den teori, det omhandler. Endvidere tildeles eksaminanden 

ved lodtrækning en ukendt stillet opgave, der afprøver fagets mindstekrav.  
  

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af projektet suppleret med 

uddybende spørgsmål fra eksaminator. Denne del af eksaminationen må højest omfatte 1/3 af 
eksaminationstiden.  

Eksaminationen former sig derefter som en samtale mellem eksaminand og eksaminator med 

udgangspunkt i de trukne opgaver.  
  

Opgaver må anvendes højst to gange på samme hold.  
  

Oplæggene til projekterne sendes sammen med de mundtlige opgaver til censor forud for 

prøvens afholdelse. 

  
Bedømmelseskriterier  
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de 

faglige mål, som de er angivet i læreplanen.  
  

  

I rapporten lægges især vægt på eksaminandens evne til at:  
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- anvende matematiske teorier og metoder til løsning af problemer med udgangspunkt i 

teoretiske og praktiske forhold  
- opstille og behandle matematiske modeller samt vurdere resultater  

- fremstille og strukturere overskuelig dokumentation  

- anvende relevante hjælpemidler, herunder it til beregning og dokumentation  

- veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer  

- formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige skrevne sprog.  

  

Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:  
- demonstrere overblik  

- redegøre for matematisk tankegang og foretage simple ræsonnementer  

- veksle mellem et matematisk begrebs forskellige repræsentationer  

- formulere sig i og skifte mellem det matematiske symbolsprog og det daglige talte sprog  

- demonstrere ejerskab til projektrapporten.  

  

Der gives én karakter på baggrund af en helhedsbedømmelse af eksaminandens præstation, 
omfattende projektet og eksaminandens mundtlige præstation.  

Hvis eksaminandens præstation lever op til fagets mindstekrav opnår eksaminanden en 

karakter svarende til bestået eller højere.  
  

Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på 
eksaminandens evne til at demonstrere viden om fagets identitet og metoder samt behandle 

problemstillinger i samspil med andre fag 

  
  

Kommunikation og IT prøve på C – niveau. HTX bilag 67 

Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens afsluttende 

projektopgave.  
En fortegnelse over eksaminandernes valg af opgaveformuleringer sendes til censor forud for 

prøvens afholdelse. Den afsluttende opgavebesvarelse må ikke forinden prøven være evalueret 

af læreren/eksaminator.  
  

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ingen forberedelsestid.  
  

Eksaminationen tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af sin afsluttende 

opgavebesvarelse. Til den mundtlige præsentation anvender eksaminanden et relevant 
præsentationsmedie. Eksaminationen former sig herefter som en uddybende samtale mellem 

eksaminand og eksaminator med udgangspunkt i eksaminandens præsentation af 
opgavebesvarelsen.  

  

Eksaminandens præsentation må højst omfatte halvdelen af eksaminationstiden. 
  

Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 
mål, som de er angivet i pkt. 2.1.  

Der lægges vægt på:  
- inddragelse af teoretiske og metodiske overvejelser i forbindelse med fremstilling af 
kommunikationsproduktet  

- inddragelse af konstruktiv feedback i udarbejdelse af kommunikationsproduktet  

- perspektivering til etiske problemstillinger i forbindelse med projektet  

- omhu ved produktion af kommunikationsproduktet  
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- evnen til at demonstrere overblik over kommunikationsproduktionen i sin kontekst  

- faglig indsigt og selvstændighed i den faglige dialog om projektet.  

  
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens mundtlige præstation. 

  

  

Biologi prøve på C –niveau. HTX bilag 53 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af en opgave udarbejdet af eksaminator. Opgaven 
indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale i form af figurer, 

forsøgsdata o. lign. og inddrager eksperimentelt arbejde eller andet empiribaseret arbejde fra 
undervisningen.  

Bilagsmaterialet skal kunne danne basis for faglig uddybning og perspektivering ved 

inddragelse af faglige metoder, kernestof og supplerende stof. Bilagsmaterialet har et omfang, 
så hele materialet forventes inddraget under eksaminationen, og dele heraf ikke er kendt fra 

undervisningen.  
  

Opgaverne, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen i al væsentlighed dække de 

faglige mål, kernestof og supplerende stof.  
  

Hver opgave må bruges højst to gange på samme hold. Bilag må genbruges i forskellige 

opgaver efter eksaminators valg.  
  

Opgaverne uden bilag skal være kendt af eksaminanderne inden prøven. 
  
Eksaminationstiden er ca. 24 minutter. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid. 

Bilagsmaterialet knyttet til den udtrukne opgave udleveres ved forberedelsens start. 

Eksaminationen indledes med eksaminandens fremlæggelse med udgangspunkt i 
bilagsmaterialet, som varer op til ti minutter. Eksaminationen former sig herefter som en 

samtale mellem eksaminand og eksaminator, som inddrager øvrige relevante dele af kernestof 
og supplerende stof. 

  
Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige 

mål, som de er angivet i læreplanen. 
  

Ved mundtlig prøve  
Ved den mundtlige prøve lægges der vægt på eksaminandens evne til at:  

- anvende relevant faglig viden og fagbegreber til forklaring og uddybning af bilagsmaterialets 

indhold  

- beskrive eksperimentelt arbejde og relatere det til relevant teori  

- analysere eksperimentelle resultater under inddragelse af relevant faglig viden  

- give fagligt sammenhængende forklaringer og indgå i en faglig dialog  

- perspektivere til samfundsmæssige, teknologiske, miljømæssige eller etiske problemstillinger.  
  

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

Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil  

Ved prøve, hvor faget indgår i fagligt samspil med andre fag, lægges der vægt på 
eksaminandens evne til at:  

- behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

- demonstrere viden om fagets identitet og metoder.  
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Idehistorie prøve på B – niveau. HTX bilag 62 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af eksaminandens afsluttende projekt, jf. pkt. 3.2. 

En liste over eksaminandernes afsluttende projekters konkrete problemstillinger sendes til 

censor forud for prøvens afholdelse. Eksaminator har på baggrund af det afsluttende projekt 
forberedt to supplerende spørgsmål til eksaminanden som stilles ved den mundtlige prøve. 

Spørgsmålene fremsendes sammen med listen over elevernes problemstillinger.  

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ingen forberedelsestid.  
Den mundtlige eksamination tager udgangspunkt i eksaminandens præsentation af det 

afsluttende projekt. Elevens præsentation må maksimalt tage 10 minutter af 
eksaminationstiden. Eksaminationen former sig derefter som en samtale mellem eksaminand 

og eksaminator med udgangspunkt i præsentation af projektet og de faglige mål. 

  
Bedømmelseskriterier  

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de 
faglige mål, som de er angivet i læreplanen. 

  
Ved prøve, hvor faget har indgået i fagligt samspil med andre fag, lægges der endvidere 

vægt på bedømmelse af de to mål:  

-behandle problemstillinger i samspil med andre fag  

-demonstrere viden om fagets identitet og metoder  

  

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens mundtlige præstation. 

  

Erhvervsområdeprojekt, 2 uger 
 
  

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: 

Prøven er mundtlig. 

Prøven er offentlig. 

Prøven er individuel. 

  
Prøvegrundlag: 
 

Grundlaget for prøven er en opgave/case med prøvespørgsmål. 

Der udarbejdes prøvespørgsmål på henholdsvis avanceret og ekspert niveau for de fag, der 
rummer begge niveauer. 

  

  
Forberedelse til prøven: 

Eleven trækker prøvespørgsmål/case således, at der er min. en hel dag til at forberede prøven. 

Træk og forberedelse skal ske enkeltvist ud fra skolens udarbejdede opgaver. 
Hver opgave/case må ikke gå igen som trækningsspørgsmål.  
  

 
 

  
Prøvens afholdelse:  
Prøven inklusive votering og karakterafgivning varer 30 minutter. De første ca. 5 min. pr. elev 

er afsat til fremlæggelse, herefter er 20 – 25 min. afsat til eksamination og til slut er afsat ca. 

5 min. til votering og karakterafgivelse.  
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Eleven disponerer over fremlæggelsestiden. Eleven må medbringe forskelligt understøttende 
materiale til fremlæggelsen. 

  

Bedømmelsesgrundlag: 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af den mundtlige præstation ved prøven. 

Elevens præstation helhedsbedømmes. 
Bedømmelsen er altid individuel. 

  
Bedømmelseskriterier: 

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

elever og censor inden prøven. 
Karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget, 

dokumenteret gennem elevens prøvepræstation, herunder: 

• Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer 

• Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaringer og viden 
• Elevens evne til at argumentere fagligt 
• Elevens evne til at reflektere over faglig praksis 

  
Bedømmelse: 
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 

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

  

Afsluttende prøve: 

Prøven er mundtlig. 
Prøven er offentlig. 

Ved den afsluttende prøve udpeges censor fra praksisområdet. 
 

  
Kriterier for at gå til afsluttende prøve på Pædagogisk assistentuddannelse: 

Eleven skal have bestået de uddannelsesspecifikke fag (inklusive Arbejdsmiljø og ergonomi), 
samt de valgfri uddannelsesspecifikke fag og have et gennemsnit af alle karakterer på mindst 

02 i uddannelsesspecifikke fag og grundfag. Ingen af karaktererne i grundfag må være -3. 

  
Prøvegrundlag: 

Skolen udarbejder prøveopgaver, der samlet dækker væsentlige kompetencemål for 
uddannelsen. 

Min. 2 uger før afsluttende prøve trækker eleverne en prøveopgave. 
 

 
Forberedelse til prøven: 

Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre en projektopgave i form af en skriftlig 
opgave, som danner grundlag for den mundtlige eksamination.  

Forberedelsen kan ske enkeltvis eller i grupper på max. 3 deltagere.  

I forberedelsesperioden forventes det, at eleven kontakter praksis med henblik på fx at 
afprøve en aktivitet, lave observationer eller interview. 

Der afsættes 2 uger til arbejdet med den skriftlige opgave.  

Opgaven afleveres digitalt på nærmere angivet tidspunkt til skolen.  
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Manglende eller forsinket aflevering af den skriftlige opgave betyder, at eleven ikke har 
grundlag for at gå til prøven, og dermed er første prøvegang brugt. Prøven afholdes i 

forlængelse af projektarbejdet.  
 

Prøvens afholdelse:  

Prøven er individuel eller i gruppe med maksimalt 3 deltagere. 

Prøven inklusive votering og karakterafgivning varer 30 minutter pr. elev. De første ca. 5 min. 
pr. elev er afsat til fremlæggelse, herefter er 20 min. afsat til eksamination og til slut er afsat 

ca. 5 min. til votering og karakterafgivelse. 
Eleven (eleverne) disponerer over fremlæggelsestiden. Eleven (eleverne) må medbringe 

forskelligt understøttende materiale til fremlæggelsen.  
 

Bedømmelsesgrundlag: 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af den mundtlige præstation ved prøven. 

Elevens præstation helhedsbedømmes. 
Bedømmelsen er altid individuel. 

  
Bedømmelseskriterier: 

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

meddelt elever og censor inden prøven. 
Karakteren fastsættes på baggrund af en samlet vurdering af elevens kompetencer, 

dokumenteret gennem elevens prøvepræstation, herunder: 

• Elevens evne til at inddrage relevante praksiserfaringer 
• Elevens evne til at inddrage relevante teoretiske forklaringer og viden 
• Elevens evne til at argumentere fagligt 
• Elevens evne til at reflektere over faglig praksis 

  
Bedømmelse: 
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 kompetencemål, skolen har udvalgt til prøven 

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

  
 

Eksamensreglement for uddannelserne på Social- og 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.  
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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) Sygeeksamen 

 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.  

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 trækkes nye prøvespørgsmål undtagen ved den afsluttende prøve hvor der ikke 

er prøvespørgsmål. Alle prøver starter 24 timer før eksaminationen.  
  

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 eller benytter ikke tilladte hjælpemidler, skal af 

institutionen bortvises fra prøven.  

Opstår der under eller efter en prøve formodning om, at en eksaminand uretmæssigt har 
skaffet sig eller ydet hjælp, har udgivet en andens arbejde for sit eget eller anvendt eget 

tidligere bedømt arbejde uden henvisning, indberettes dette til institutionen. Bliver 
formodningen bekræftet, bortviser institutionen eksaminanden fra prøven.  

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, 
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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 

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 
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. 
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