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Lokal undervisningsplan for GF1 EUD Business i erhvervsuddannelserne 
på NEXT 

1. Generelt for skolen 
Afsnit 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og 
hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt i centrene samt at sikre en fælles standard omkring centrale 
områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering , optagelse i skolepraktik m.m.  
Da afsnittet er fælles for alle uddannelser på NEXT, skal det således kun udarbejdes én gang : 
 
 
1.1 Overordnet Pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT 
 
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på systematisk og 
strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk analyse”) i alle uddannelser og på 
alle niveauer i organisationen og rummer følgende hoved-målsætninger :   
  

• Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde 
med eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 

  
• Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger 

vedvarende at sikre et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige 
forudsætninger og uddannelsesønske  

  
• Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig 

læring 
  

• Undervisningen er overvejende praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. 
  

• Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, 
medindflydelse og aktiv inddragelse 

  
• Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine 

erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 
  

• Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i 
relation til undervisningen  

  
• Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår 

fysiske rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter. 
 

1.1.1 Didaktiske principper - i tilrettelæggelsen af undervisningen i de uddannelsesspecifikke fag:   

”Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven 
udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, 
og hvor det støtter elevens målopfyldelse.  
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Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.   

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, 
eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag og 
understøtte elevens faglige nysgerrighed.  

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

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I 
undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til uddannelsens erhvervsfaglige 
karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.”  

Kilde:  GRUNDFORLØB -  1. og 2. del. Fagtyper, erhvervsfag, fagretninger, overgangskrav, 
uddannelsesspecifikke fag og pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet 11. juni 2014 (se det fulde 
dokument på reformhjemmesiden på skolens intranet)  

 
 
 
 
1.2 Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT 
Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og §46, stk. 1, nr. 6. Følgende mål indgår 
overordnet i skolens bedømmelsesplaner :    
 
 
Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og afsluttende 
bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: 

•  Klarlægge elevens viden om eget niveau. 
•   Udpege områder, som kræver forstærket indsats 
• Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb  
•  Inspirere eleven til yderligere læring 

  
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes speciel 
opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på elevernes vurdering af 
undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for undervisningen.  
  
 
 
 
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet i den lokale undervisningsplan for den enkelte 
fagretning (afsnit 2 nedenfor) : 

•  Den løbende evaluering. 
• Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 
• Eksamen 
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herunder hvordan bedømmelsen af det enkelte undervisningsmodul  i praksis finder sted!  
 
 
 
1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
Afsnit 1.3 udspringer af HB § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at skolen skal beskrive ”Kriterier for skolens 
vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige 
uddannelsesplan og uddannelsesbog”. Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed 
afhængigt af elevens forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på 
uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 2 og 3). 
I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle skolens 
erhvervsuddannelser:  
 
 
   
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering  
  

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan:  
 

•   Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på via tidligere uddannelse 
 

• Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med 
job og beskæftigelse i foreningsliv 

 
•  Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra 

medier og litteratur. 
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  
  
2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for 
store boglige krav til eleven?  Om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift og om f.eks. sprog- eller 
matematikkundskaber og er gode nok? Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om uddannelsen er 
den rigtige for eleven. 
  
3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af 
øvrige støttemuligheder. 
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering for at 
kunne gennemføre uddannelsen. 
 
4) Identifikation og dokumentation af mindst tre forskellige uddannelsesønsker, hvis eleven efter afsluttet 
grundforløb ønsker adgang til skolepraktik   
  

 
 
 
1.4 Eksamensregler 
Afsnit 1.5 udspringe af HB § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at skolen 
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skal beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 16.10.2014) . Omfanget af prøver og eksaminer i 
den enkelte fagretning vil alene være på grundfagsniveau (Jf. HB § 26) . Bedømmelseskriterier ved både den 
løbende bedømmelse og afsluttende standpunktskarakter i fagretningens erhvervsfag fremgår nedenfor i 
beskrivelsen af fag, undervisningsmoduler og bedømmelseskriterier i den konkrete fagretning (afsnit 2) .   
Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer  følgende 
bestemmelser:    
 
 
 
1.4 Eksamensregler på NEXT- erhvervsuddannelserne  

none 1.4.1 Organisation . 
Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner og tilrettelæggelse af eksaminer 
i henhold til sit ansvarsområde. 
Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området . 
 

block 1.4.2 Information  
Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den enkelte skal deltage 
i. 
I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag gælder følgende: 
  
EUD:  
Eleverne informeres ved starten af skoleperioden om, hvilke grundfag der kan være eksamen i. 
Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de 
skal til eksamen i. 
Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive  hovedforløb fremgår af HB §26 
og §27 . 
Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor  
  
    

block 1.4.3 Eksamen  
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 
Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 
  
Indstilling til eksamen. 
Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 
elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af årsag til 
den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 
Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef. 
Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 
ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 
andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014).   
  
  
    

1.4.4 Beskrivelse af prøveformer på EUD Business  
 

block
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Prøve i grundfag  
Undervisningen i grundfag afsluttes pa� grundforløbets 1. del med en prøve i e�t grundfag. Grundfaget du 
skal til prøve i fastsættes ved lodtrækning blandt alle grundfag med prøve. Elever i EUX-forløb skal dog 
aflægge det antal prøver i grundfag, der følger af reglerne om de enkelte EUX-forløb, jf. § 3, stk. 4 i 
hovedbekendtgørelsen om erhvervsuddannelser.  
 
  
Case eksamen 
Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en virksomhed, branche eller lignende, udarbejdet af 
den prøveafholdende skole, evt. i samarbejde med en branche eller en virksomhed. Prøven indledes med en 
casearbejdsdag af en varighed pa� 4-8 timer.  
 
Casearbejdsdagens varighed tilpasses opgavesættets omfang.  
Skolen fastsætter casearbejdsdagens varighed i skolens undervisningsplan. Eleven fa�r pa� 
casearbejdsdagen udleveret et opgavesæt med mindst tre ukendte caseopgaver, der alle tager udgangspunkt 
i den kendte case eller a�bner mulighed for perspektivering til den kendte case. Elevens selvvalgte emne 
indga�r i mindst e�n af de ukendte caseopgaver i caseopgavesættet. Opgavesættet, der indga�r som 
grundlag for prøven, skal dække de væsentlige faglige ma�l, som skolen har udvalgt til prøven.  
Opgavesættet samt en fortegnelse over tekster i elevernes selvvalgte emne sendes til censor forud for prøvens 
afholdelse.  
Skolen ma� ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. Prøven 
afsluttes senest pa� anden arbejdsdag efter casearbejdsdagen med eksamination af eleven. Eksamination 
af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. Eleven eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger 
som grundlag for eksaminationen.  
 
Elevens præstation helhedsbedømmes.  
 
Eksaminationsgrundlag  
Eksaminationsgrundlaget ved prøven udgøres af skolens prøvespørgsma�l og opgaver til eleven, af elevens 
selvvalgte emne samt af materiale, udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning pa� 
casearbejdsdagen. 
  
Bedømmelsesgrundlag  
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven. 
I bedømmelsesgrundlaget kan indga� materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning pa� 
casearbejdsdagen),.  
  
  
    

block 1.4.5 Regler for eksamensafvikling  
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 
Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i det 
pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til eleverne 
samt ophænges foran eksamenslokalet. 
Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 
  
Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre hjælpemidler 
end de til den aktuelle prøve fastsatte. 
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Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 
For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der imødekommer 
elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte (Jf. Bekendtgørelse 
om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 15.12.1993 § 8-13) Regler for 
hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den 
enkelte uddannelse og fag. 
En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 
eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 
  
Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener sig 
færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige 
eksaminander. 
  
I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad der 
ønskes bedømt. 
Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. 
Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens begyndelse. 
Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med mindre 
andet er aftalt. 
Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 
Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes foresattes 
tilladelse og kun under ledsagelse. 
Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må ikke 
have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 
  
. 
    

block 1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  
Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 
bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 
Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 
Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 
klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 
(BEK nr. 41, 16.01.14)  
  
Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende 
prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 
Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 
Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der 
kan forlange lægeerklæring. 
Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse om 
prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 
Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et andet 
tidspunkt.  
    

block 1.4.7 Klager over eksamen  
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på 
sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 
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Er klageren under 18 år kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 
Klagen kan vedrøre: 
  

• Eksamens/prøveforløbet 
• De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 
• Bedømmelsen 

  
Hvis der er tale om centralt stillede opgaver fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af 
skolens kommentarer. 
Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 
Disse udtalelser forelægges klageren, som inden for en uge kan fremkomme med sine kommentarer. 
  
Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for uddannelsen. 
Skolen tilstræber, at klagen er besvaret inden for en tidsramme på samlet en måned. 
Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges klageren 
og evt. andre berørte. 
Denne afgørelse kan indeholde: 
  

• Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 
• Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 
• Meddelelse om at klagen er afvist 

  
Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 
Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen til 
ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 
Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 
  
  
  
    

block Bilag A: Eksamensreglement for elever  
1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder både for 

skriftlig og mundtlig eksamen. 
 

2) Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr.  anføres 
straks på alle modtagne ark også kladdepapir. 

 
3) Eksaminanderne må kun medbringe tilladte hjælpemidler. Hvis ikke tilladte hjælpemidler 

medbringes, skal de straks afleveres til tilsynsførende. Eksaminanderne medbringer selv 
skrive- og tegneredskaber. For elever med særlige forudsætninger henvises til 
bekendtgørelsen om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser § 6. 

 
4) Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens 

løsning, eller forsøge på dette.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende, 
markeres dette ved håndsoprækning, og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende 
henvender sig. 

                           Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske efter tilsynsførendes  
                           tilladelse og kun under opsyn af en  tilsynsførende                                 
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5) Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir  
til tilsynsførende. Hvis eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal 
opgaveteksten også afleveres. Hvis en eksaminand bliver færdig indenfor 
de sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden 

             vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 
  

6) Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvises fra 
eksamen. Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere 
tidspunkt. 

  
7) I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til at kræve 

lægeerklæring.   
  

8)  I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig eksamen  
på et nyt tidspunkt. 

 
9) Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til 

skolen senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen kan 
vedrøre: 

        - eksamensforløbet 
        - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  mål 
  - bedømmelse 
                             -Klagen skal være skolen i hænde senest to uger efter, at karakteren er  
                              meddelt eleven på normal måde 
 
 
 
 
 
Fagretninger på EUD Business 

EUD er en erhvervsuddannelse, der samtidig giver dig mulighed for at få en praktikplads i en virksomhed f.eks. 
indenfor eller handel, butik eller event og at du også kan vælge at læse videre efter endt erhvervsuddannelse.  
Man skal nå at lære rigtig meget på kort tid, når man går på EUD Business. De første 20 uger har 
du taget 2 fag på d-niveau hvis du kommer direkte fra 9 klasse eller et C og et D niveau hvis du kommer fra 10. 
klasse. Endvidere vil du have 3 erhvervsfag rettet mod det merkantile. Dette giver dig adgang til de næste 20 
uger hvor du afslutter med 5 C niveau fag og kan indgå en uddannelsesaftale inden for den retning du har 
valgt.  
 

De tre uddannelsesretninger på EUD Business er: 

• Detailhandel med specialer 
• Eventkoordinator 
• Handelsuddannelsen 
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Visuelt oversigt over opbygningen af uddannelsen 

 

Grundforløbet for EUD Business er opbygget som en kombination af erhvervsfagene (erhvervsfag 1-3) og de 
faglige fag (dansk D/C, engelsk D) 

Undervisningen er opbygget ud fra temaer og emner på de 3 uddannelsesretninger, hvor der undervises 
helhedsorienterende og tværfagligt. Eleverne skal både arbejde med cases, problemorienterede opgaver og 
projekter. Gennem forløbet skal eleven indgå i gruppesamarbejde, hvor de skal indsamle viden og få indsigt 
både via lærerne og informationssøgning på nettet og/eller direkte fra virksomheder. Det er højt prioriteret, at 
undervisningen er tilrettelagt, så der sikres differentiering, og så den enkelte elev bliver så dygtig som 
overhovedet mulig og får tilpas udfordring, hjælp og støtte. 

Læringsmiljøet:  

Der arbejdes til stadighed fleksibelt med anvendelse af klasserumsundervisning og fleksible holddannelser 
kombineret med it-faciliteter og gruppeorganisering af undervisningen samt en mere praktisk tilgang til 
kompetenceopfyldelsen i form af praktiske øvelser i dertil indrettede lokaler. 
 
Indhold i undervisningen på GF1 EUD 



10 
 

Undervisningen i grundforløbets første del 
Undervisningen indledes med et 14 dages erhvervsfagligt introprojekt. Fokus i dette projekt vil være en 
indføring i EUD Business og dine fremtidige jobmuligheder efter endt uddannelse. Disse to uger skal hjælpe 
dig til at vælge fagretning, og du får derfor mulighed for at udforske det job, du ønsker. Dette sker via et 
projekt, hvor du løbende får nogle forskellige redskaber, som også kan bruges i resten af din skoletid og i et 
fremtidigt job (ideudvikling, præsentationsteknik, it-redskaber, mv.). 
Den videre undervisning på grundforløbets første del er tilrettelagt som helhedsorienteret og 
projektorganiseret undervisning i fire projekter: 
 
• Personal Branding 
• Global Connections 
• The Company 
• Mind your own Business 
 
Erhvervsfagenes læringsmål indgår tværfagligt i de fire projekter med fokus på at sikre en relevant, indre 
sammenhæng i forhold til de overordnede temaer og formål med projekterne (se afsnit 3.0 om 
læringsaktiviteter på grundforløbets første del, for oversigt over hvordan erhvervsfagenes læringsmål indgår i 
de fire projekter). Som elev vil du opleve en stigende taksonomi (sværhedsgrad) i forhold til den 
merkantile faglighed. I praksis betyder det at læringsmålene i projekterne gradvist vil tilbyde dig muligheden 
for igennem undervisningen at opleve en erhvervsfaglig udvikling, hvor det næste projekt bygger videre på det 
foregående. 
 
Grafisk oversigt over de fire projekter, deres sammenhæng og udviklingen i din 
merkantilt tonede faglighed: 
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Grundfagene 
Grundfagene indgår på alsidige måder i grundforløbets første del. Fagene vil både indgå som særskilte fag og 
undervisning som så kobles sammen med den projektorganiserede undervisning i de fire projekter. Derudover 
vil grundfagene også indgå som delmål i selve den projektorganiserede undervisning i funktionelle 
tværfaglige forløb. 
 
På EUD vil Dansk, Engelsk ligge som fast undervisning og vil ligeledes være relevante til de aktuelle projekter. 
 
Evaluering af grundfagene består af en afsluttende standpunktskarakterer efter 7-skalaen i 2 fag. Et af fagene 
udtrækkes som prøvefag, hvorved det vil være eksamenskarakteren fra prøven, der vil være gældende som 
afsluttende karakter i faget. 
 
Organisering af undervisningen 
• Undervisningen er opdelt i fire projekter, som gennemføres som 
klasseundervisning, kursusforløb og i projektorganiserede forløb, der 
inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og 
arbejdssituationer. Dette for at underbygge den praksisorienterede del af undervisningen. 
 
Erhvervsintroduktion – de første 2 uger på EUD 
 
Erhvervsintroduktion er en indføring i EUD Business og dine fremtidige jobmuligheder efter endt uddannelse. 
Disse to uger skal hjælpe dig til at vælge fagretning, og du får derfor mulighed for at udforske det job, du 
ønsker. Dette sker via et jobprojekt, hvor du løbende får nogle forskellige redskaber, som også kan 
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bruges i resten af din skoletid og i et fremtidigt job (ideudvikling, præsentationsteknik, it-redskaber, mv.). 
 
Læringselementer 
I Erhvervsintroduktion vil du komme til at arbejde med en række temaer og læringsmål: 
 
• Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion. 
• Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces. 
• Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser. 
 
Evaluering 
Projektet vil blive afsluttet med en evaluering i form af et spørgeskema og/eller en mundtlig samtale 
 
Varighed: 2 uger 
 
 
De fire projekter på EUD ( se grafisk oversigt ) 
  
Personal Branding 
I disse tre uger skal du bl.a. lære om levevilkår og sundhed. Du skal lave en brochure eller et magasin målrettet 
unge, om emner der berører dig så som kost, motion, krop, identitet og økonomi. Den viden du får her kan 
bruges til eksempelvis markedsføring af produkter eller events, men den kan også hjælpe dig til at træffe 
velovervejede beslutninger i din egen hverdag. Arbejdet foregår i grupper, da et af målene er at blive bedre til 
at samarbejde. Personal Branding går også ud på at lære sig selv bedre at kende og anvende denne 
viden til at lave ansøgninger og øve jobsamtaler. 
 
 
Læringselementer: 
I Personal branding vil du komme til at arbejde med en række temaer og læringsmål i forhold til individet: 
 
 
Arbejdspladskultur 
• Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser. 
 
Arbejdsplanlægning og samarbejde 
• Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser. 
• Samarbejde med andre om løsning af opgaver. 
• Fungere i forskellige samarbejdssituationer. 
 
Faglig dokumentation 
• Forstå og anvende faglige udtryk og begreber. 
 

Metodelære 

-Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces. 

Praktikpladssøgning 
• Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer. 
• Beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål. 
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• Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning. 
• Anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved skriftlige 
ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder anvende obligatoriske it-værktøjer. 
 
Samfund og sundhed 
• Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder 
privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form. 
• Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet. 
 
Projektet vil blive afsluttet med en evaluering i form af et spørgeskema og/eller en mundtlig samtale 
 
Varighed 3-4 uger 
 
Global Connection 
I projektet Global Connection lærer du om grundlæggende samfundsforhold og akutelle samfundsmæssige 
problemstillinger. Du får viden om emner som miljø, global opvarmning og ulighed. Den viden som du får, skal 
du bruge til at oplyse andre ved eksempelvis en happening, event eller lignende, som først skal præsenteres og 
evalueres på skolen og til sidst realiseres ude i virkeligheden. 
 
Læringselementer 
I Global Connection vil du komme til at arbejde med en række temaer og 
læringsmål: 
 
Arbejdspladskultur 
• Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver.  
Arbejdsplanlægning og samarbejde 
• Anvende planlægningsværktøjer- og metoder. 
• Anvende dialog og argumentation i samarbejdet. 
 
Faglig dokumentation 
• Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk 
arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning. 
Metodelære 
• Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest 
hensigtsmæssige i en given situation. 
 

Faglig kommunikation 

-Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. 

Innovation 
• Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af 
en praktisk opgave. 
 
Praktikpladssøgning 
• Anvende værktøjer til at opbygge netværk. 
 
Samfund og sundhed 
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• Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle 
samfundsmæssige problemer. 
• Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet. 
 
Evaluering 
Projektet vil blive afsluttet med en evaluering i form af et spørgeskema og/eller en mundtlig samtale 
 
Varighed 3-4 uger 
 
The Company 
I disse fire uger, skal du lære om arbejdsmarkedet. Du får viden om virksomhedstyper, organisationsmodeller, 
arbejdskultur, arbejdsmiljø mv. I uge 42 skal du så ud og opleve, hvordan det er at arbejde i en virksomhed, da 
du skal i en uges praktik. Du skal efterfølgende lave en skriftlig rapport om dine erfaringer fra 
praktikken. 
 
 
Læringselementer 
I The Company vil du komme til at arbejde med en række temaer og læringsmål: 
 
Arbejdspladskultur 
• Anvende forståelse hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes. 
• Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. 
• Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd. 
• Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte 
medarbejder og virksomheden. 
 
Arbejdsplanlægning og samarbejde 
• Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper. 
 
Faglig dokumentation 
• Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l. 
• Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater. 
 
Metodelære 
• Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i 
konkrete sammenhænge. 
• Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed 
og kvalitet 

Samfund og sundhed 
• Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem 
samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, herunder de 
sundheds- og miljømæssige aspekter. 
• Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud 
fra viden om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det 
fagretslige system. 
 
Evaluering 
Projektet vil blive afsluttet med en evaluering i form af et spørgeskema og/eller en 
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mundtlig samtale 
 
Varighed 3-4 uger  
 
Mind your own business 
I dette projekt skal du finde på din egen virksomhedside og udvikle på denne. Det 
kan både være opstart af en virksomhed så som en butik, udvikling af en 
eksisterende virksomhed, udvikle en event eller at du opfinder dit helt eget produkt. 
Du lærer at lave forretningsplaner, konkurrentanalyser mv., som er redskaber der 
anvendes ved opstart af en virksomhed. 
 
Læringselementer 
I Mind your own business vil du komme til at arbejde med en række temaer og 
læringsmål: 
 
Arbejdsplanlægning og samarbejde 
• Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. 
• Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan 
anvendes. 
• Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser. 
 
Faglig dokumentation 
• Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater. 
Metodelære 
• Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder. 
 
Faglig kommunikation 
• Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i 
forhold til fagretningen. 
• Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren. 
Innovation 
• Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af 
 
Innovation. 
• Anvende innovative metoder i opgaveløsning. 
Praktikpladssøgning 
• Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne 
kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. 
 

Evaluering 

Projektet vil blive afsluttet med en evaluering i form af et spørgeskema og/eller en mundtlig samtale 

Varighed: 4-6 uger 
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