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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) : 

 
Undervisningen er overvejende praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. 
Det betyder, at lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder 
selvstændigt med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning 

 

 
Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår 
fysiske rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter. 

Web-integrator  

Lokal undervisningsplan for GF2 på NEXT, april 2017 
 
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 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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 

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¨ 
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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. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og 
værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

 
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 arbejds-former, 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. 
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Hertil er der nedenfor ( afsnit 2) beskrevet en bedømmelsesplan 

for den enkelte uddannelse – herunder hvordan bedømmelsen af det 

enkelte læringselement/modul  i praksis finder sted! 

 
1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes 

kompetencer 

Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 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. 3) . 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede 

kriterier ved optagelse i alle skolens erhvervsuddannelser: 
 

 

 

 

 

 

 

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 på uddannelsesniveau: 
Den løbende evaluering. 
Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 

Eksamen 

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. 
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1.4 Eksamensregler på NEXT- erhvervsuddannelserne 

none 
1.4.1 Organisation 

Centerchefen er eksamensansvarlig. 
Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 
eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 

Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig  lærer for området . 

block 
1.4.2 Information 

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, 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. 

 

  
 

 

1.4 Eksamensregler 

Afsnit 1.5 udspringe af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 

4, hvoraf det fremgår, at skolen 

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 uddannelse fremgår 

nedenfor i beskrivelsen af læringsaktiviteter og 

bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 2) . 

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens 

erhvervsuddannelser og rummer følgende bestemmelser: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bemærk at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis eleven ønsker 
adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §56 stk. 2) 

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: 
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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 
EUD-hovedbekendtgørelsen §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! 

 

 
 

block 
1.4.4 Beskrivelse af prøveformer 

Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør 
indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 
Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget 
som helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014) . 
Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 
Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 

 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på 
forhånd er kendt af eleven. 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og indenfor et fastsat begrænset tidsrum. 
 
Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk 
opgave i henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

 

Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt 
tilrettelagt indenfor et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for 
den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige 
rapporter med evt. tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

 

Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale 
bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 2 ( Jf. § 3 i 
BEK nr. 41, 16.01.2014 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). 
Beskrivelsen nedenfor  af prøve- og eksamensformer for de enkelte uddannelser oplyser generelt om 
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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. 
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. 

om: 
 

a) adgangskrav for deltagelse i prøve eller eksamen i form af eksempelvis projekt- 
eller opgaveafleveringer 

 
b) anvendelse af hjælpemidler 

 

c) prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere 
prøveformer 

 
d) eksamensgrundlag  - det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra 

 
e) bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i 

bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer 
 

f) anvendelse af 7-trinscala  eller anden form for bedømmelse 

block 
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block 

 

 

 

1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler 

 
 

1.4.7 Klager over eksamen 

 

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. 

 

. 

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. 

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 . 
Er klageren under 18 år og ugift 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 indenfor 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 indenfor 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 
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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. 

 

4) 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. 

 

5) 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 

 
 

6) 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. 

 

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

 

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

 

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

 

 10) Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og  

 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 
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1.5 Vurdering af elever ved optagelse i  skolepraktik 

Inden afslutning af grundforløb, indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring vilkårene for 
optagelse i skolepraktikordningen. Der er mødepligt til orienteringsmødet, møder eleven ikke fortaber 
han/hun retten til at blive optaget i skolepraktikordningen. 

 
Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed (EMMA kriterierne ) til 
at gennemføre hele uddannelsen. Her gælder følgende optagelseskrav, der alle skal opfyldes( jf.§ 66a i 
BEK af Lov om erhvervsuddannelser nr. 1309, 9.12.2014 samt  Hovedbekendtgørelsen §§ 111- 113) : 

 Egnede, praktikpladssøgende elever påbegynder skolepraktikken en måned efter, de har 
afsluttet grundforløbet på det adgangsgivende forløb 

 Elever som senest ved afslutningen af grundforløbet har ladet sig registrere som 
praktikpladssøgende på www.praktikpladsen.dk og her indsat oplysninger om sig selv, der er 
egnede til at give virksomheder mulighed for at træffe beslutning om en eventuel 
praktikpladsaftaler 

 

 Elever som forgæves har søgt praktikplads også i andre relevante erhvervsuddannelser, hvor 
der er praktikpladser 

 Elever som forgæves har søgt praktikplads i hele landet på www.praktikpladsen.dk indenfor 
de hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til 

 

 Egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en 
erhvervsuddannelse 

 

 
Elever som har mistet sin uddannelsesaftale, og hvorom der køres tvistighedssag, kan ikke optages i 
skolepraktikordningen før sagen er afgjort. Der kan ikke dispenseres fra reglen. 

 

 
Skolen vurderer løbende om skolepraktikeleverne opfylder ovenstående kriterier - herunder om eleven 
kontinuerligt er aktivt søgende. 

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 

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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1.6 Kriterier ved optagelse af elever i den adgangsbegrænsede uddannelse Web- 
integrator 

 
Efter ansøgning på optagelse.dk, bliver ansøgere bedt om at indsende en særlig kvote- 
ansøgning, hvor de gør rede for evt. relevante erfaringer, kompetencer i engelsk, og hvorfor 
de søger denne uddannelse. På baggrund af disse ansøgninger, indkaldes ca. 30 ansøgere til 
optagelsessamtaler. På baggrund af samtalerne udvælges de elever som optages på holdet, og 
en prioriteret venteliste. 

 
Kriterierne ved udvælgelsen er lærernes vurdering af 
(1) hvorvidt ansøgeren vil kunne gennemføre grundforløb 2 og hovedforløb, 
(2) ansøgerens personlige og sociale kompetencer til at indgå konstruktivt i holdet. 

 
 

1.7 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven om 
afholdelse af prøver og udstedelse af beviser 

 
Uddannelseslederen (evt. sammen med en lærer) deltager regelmæssigt i det lokale 
uddannelsesudvalgs møder. 

 
Lærerne deltager typisk 2 gange årligt i netværksmøder med samtlige andre skoler i Danmark 
som udbyder Web-integrator GF2 - evt. med deltagelse af Undervisningsministeriets 
fagkonsulent. Her er udarbejdet fælles retningslinjer for afholdelse af grundforløbsprøven, 
eksempel opgaver, de læringsmål som udgør grundlaget for prøven, eksaminationsgrundlaget, 
bedømmelseskriterier mv.. 

 
Retningslinjerne mv. sendes til det faglige udvalg. 
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Del 2 

 

2.0 Fagenes  formål og profil 

Web-integrator Grundforløb 2 udgør et sammenhængende forløb. Du får systematisk og 
varieret undervisning i webproduktion, og bliver klar til at gå videre til hovedforløbet. 
Grundfag og valgfag indgår som integrerede elementer. 

 

1. Det uddannelsesspecifikke fag Webproduktion – formål og profil : 

 
 

I faget lærer du det essentielle for moderne webproduktion: produktionsplanlægning, site 

design, webside kodning, integration af foto og video, grundlæggende programmering, 

evaluering og dokumention. 

Du lærer at planlægge et projekt, og at koordinere de forskellige faser, metoder og elementer 

som indgår i projektet fra den første dialog med kunden til den afsluttende levering. 

Du lærer om site strukturer, og hvordan du kan opbygge navigationen på en måde der er 

relevant for projektet og målgruppen. 

Du lærer om grundlæggende grafisk design af websites med fx Photoshop, og hvordan du kan 

præsentere dine forslag til kunden. 

Du lærer om farver og layout, typografi på nettet, og behandling og komprimering af foto og 

video. 

Du lærer om de tekniske krav til moderne websites: download hastighed, streaming af lyd og 

video, og responsive web design for mobile enheder. 

Du lærer at skrive standards-baseret webkode i html/css, brug af webeditors som fx Adobe 

Dreamweaver, og grundlæggende programmeringsbegreber som gælder i alle 

programmeringssprog - specifikt med praktisk anvendelse af JavaScript og server-side 

sproget PHP. 

Du lærer at opsøge ny viden, håndtere nye udfordringer, overholde deadlines, og indgå i 

kreativt samarbejde med andre. 

Du lærer at teste, fejlrette, evaluere og dokumentere dit arbejde. 
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2. Grundfag – formål og profil: 

Dansk niveau E 

Du udvikler dine kompetencer til at kommunikere mundtligt og skriftligt. Du bliver bedre til 

at læse, forstå, og vurdere relevante materialer, til at lytte og drøfte problemstillinger i 

samarbejdssituationer, argumentere for synspunkter eller løsningsforslag, og til at 

dokumentere og præsentere dit arbejde. 

 
Informationsteknologi niveau E 

Du udvikler dine kompetencer til at søge og formidle informationer, til at håndtere 

datalovgivning, og til at bruge IT hensigtsmæssigt og forsvarligt. 

Faget handler også om at forholde sig selvstændigt til IT-udviklingen på arbejdspladsen, for 

den enkelte, og i samfundet generelt - herunder aktuelle IT-relaterede problemstillinger. 

 
Design niveau F 

Faget handler om samspillet mellem design og produktion, mellem form og funktion. Du lærer 

grundlæggende stil- og farve-forståelse, opmåling- og præsentationsteknikker, og at arbejde 

systematisik fra idé til skitse til et færdigt site design. 

 
 

 
3. Valgfag – formål og profil: 

I samråd med lærerne, vælger du mellem Støttefag og Bonusfag. 

Støttefag: 

For elever som har brug for ekstra tid og hjælp til at blive mere rutineret i bestemte emner 

under det uddannelsesspecifikke fag eller grundfag. 

Bonusfag: 

For elever som har brug for ekstra udfordringer, og/eller vil fordybe sig i specialområder i 

webproduktion. 

 
Erhvervsfag 3 niveau 2 (Arbejdsplanlægning og samarbejde) 

Der gennemføres typisk to tværfaglige projekter, hvor du arbejder sammen med elever fra 

andre uddannelser. De tværfaglige teams skal sammen planlægge, koordinere og producere. 

Du får praktiske erfaringer med arbejdsplanlægning, samarbejde og evaluering. 
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2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 

Web-integrator Grundforløb 2 er et samlet forløb som integrerer undervisningen i det 

uddannelsesspecifikke fag, valgfag, og 3 grundfag. Undervisningsformen er varieret, og 

omfatter læreroplæg med hands-on deltagelse fra eleverne, individuelle og kollaborative 

øvelser og opgaver, projektarbejde, planlægning og diskussioner i grupper, praktisk arbejde 

med foto, samarbejde med andre uddannelser, lærings-leg hvor der indgår bevægelse, evt. 

ekskursioner m.m.. 

Overgangskravene til hovedforløbet omfatter især færdigheder og kompetencer i: 

produktionsplanlægning, site design, foto & billedbehandling, webkodning, programmering, 

samarbejde, kvalitetskontrol, dokumentation, fagrelevant engelsk, og følgende grundfag: 

 

 
Der sættes særlig fokus på grundfagene i bestemte moduler, mens elementer fra grundfagene 

indgår løbende. 

Grundfaget Design (niveau F) - kommunikationsdesign, interaktiv design, design analyse, 

opmåling, præsentation, farvelære, site design i.f.t. målgruppe, fra idé til færdig mock-up. 

Grundfaget Dansk (niveau E) - udvikling af kommunikation, informationssøgning og - 

vurdering, dialog og argumention, dokumentation og præsentation. 

Grundfaget Informationsteknologi (niveau E) - IT-færdigheder, arbejdsmiljø, 

datalovgivning, og at kunne forholde sig til IT-udviklingen på arbejdspladsen og i 

samfundet. 

Undervisningen i grundfag afsluttes med standpunktskarakter. 

Grundfagseksamen afholdes i enten Dansk eller Informationsteknologi. Elever med merit for 

det fag som bliver udtrukket skal ikke til grundfagseksamen. 

 

Moduler: 

1. HTML/CSS I - Introduktion til forløbet. Lær grundlæggende HTML/CSS. Byg en fanside. 

2. Produktonsplanlægning & Site Design - Fokus på grundfaget Design - målgrupper, 

planlægning, og praktisk site design med Photoshop. 

3. HTML/CSS II- Byg et film site mens du lærer videregående webkode - opbygning af 

websider til både computerskærme og mobile enheder med Adobe Dreamweaver. 

4. Dansk og Informationsteknologi - Læs, vurder, diskuter, og skriv om nogle vigtige 

aktuelle spørgsmål som er centrale for web faget: overvågning på nettet, dine og andres 

rettigheder, osv.. 

5. Valgfag (a) Støttefag: hvis du har behov for at repetere og få øget rutine i bestemte emner 

fra hovedfaget webproduktion. 

(b) Bonusfag giver mulighed for videregående udforskning af særlige områder. 
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6. Foto & Billedbehandling - Tag bedre billeder med et professionelt kamera, og lær 

billedbehandlingsteknikker. Producer et sæt fotos til brug i næste modul. 

7. Grundlæggende Programmering - JavaScript - Lær programmering til nettet. Byg bl.a. 

forskellige typer fotoserier, dropdown menuer, o.l.. 

8. Erhvervsfag 3 - Tværfaglige projekter - i samarbejde med andre grundforløb på 

Medieproduktion - intensiv produktion af fælles websites med fotos, video & grafik. 

9. PHP - Lær serverside programmering og en professionel site struktur med dynamiske 

includes. 

10. Valgfag - Støttefag/Bonusfag - se modul 5. 

11. Portfolio projekt- Planlæg, design, og producer din afsluttende portfolio. Kombiner alt du 

har lært i et sammenhængende projekt fra skitse til upload. 

12. Grundfagseksamen i enten Dansk eller Informationsteknologi. 
Grundforløbsprøven - en 6-timers praktisk prøve i det uddannelsesspecifikke fag 
Webproduktion, og en 30-minutters mundtlige eksamen. 

 

Eksempel forløb: 
Grundfag integrerede løbende - dog med særlig fokus på grundfag i perioder 

 
Uge 

nr. 

Modul 

nr. 

Moduler Fag - hovedfokus Eksempler på 

Afleveringer: 

1 1 HTML/CSS 1 Webproduktion Fanside v.1 

2  HTML-CSS 1 Webproduktion Fanside v.2 online 

3 2 Prod.planlægning / Site Design Design Spil site design 

4  HTML-CSS 1 Webproduktion Spil site online 

5  Design / Site Design Design Film site design 

6 3 HTML-CSS 2 Webproduktion Film site v.1 

7  HTML-CSS 2 Webproduktion Film site v.2 online 

8 4 Dansk & Informationsteknologi Dansk & IT Skriftlige opgaver 

9 5 Valgfag: Støttefag/Bonusfag  

10 6 Foto & Billedbehandling Webproduktion Foto opgaver 

11 7 Programmering - JavaScript Webproduktion Webside med fotogalleri 

12  JavaScript Webproduktion Webside med flere prog. elementer 

13 8 Valgfag: Erhv.fag 3: Tværfagligt Arb.plan. & samarbejde Webside - tværfagligt 

14  Valgfag: Erhv.fag 3: Tværfagligt Arb.plan. & samarbejde Webside - tværfagligt 

15 9 PHP: includes mv. Webproduktion  

16  PHP: includes mv. Webproduktion Website med dynamisk struktur 

17 10 Valgfag: Støttefag/Bonusfag  

18 11 Prod.planlægning: Portfolio Webproduktion Portfolio design 

19  Produktion: Portfolio Webproduktion Portfolio 

20 12 GF prøve & grundfagseksamen Webproduktion  
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2.2 Faglige mål 
fra Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til web-integrator. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179152 

Overgangskrav som udgør grundlaget for den praktiske GF prøve står i rødt. 

Grundlagsmål er udpeget i fælleskab med de øvrige skoler som udbyder Web-integrator GF2. 

Se punkt 1.7 og punkt 2.6. 

 
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde 
betingelserne i stk. 2-5. 

 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
1) Fotografiske teknikker og principper. 
2) Billedkomposition, farvesystemer, billed- og grafikformater og deres anvendelighed. 
3) Produktionsplanlægning af digitale kommunikationsprodukter. 
4) Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed. 
5) Gængse filformater i forhold til det ønskede lagermedie og distributionsform, herunder 
deres anvendelighed. 
6) Forskellige programmeringssprog, der anvendes ved produktion af digitale 
kommunikationsprodukter. 
7) Faglige og tekniske termer på både dansk og engelsk. 
8) Teknisk dokumentation. 
9) Fremgangsmåder ved kvalitetskontrol af eget arbejde. 

 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og 
redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1) Fagligt sikker billedmanipulation og skabelse af såvel billeder som grafik til brug i fx 
digitale kommunikationsprodukter. 
2) Anvendelse af forskellige former for optagelse af digitale billeder og -video. 
3) Fagligt sikker udarbejdelse af en produktionsplanlægning, herunder forklaring af 
forskellen mellem og anvendelsen af fx synopse, manus og storyboard. 
4) Anvendelse af forskellige tekniske formater korrekt i forhold til den valgte distributions- og 
lagringsplatform. 
5) Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres 
sikkerhed ved udførelsen ad arbejdet. 
6) Udførelse af eksport af de mest relevante filformater i forhold til forskellige lagermedier og 
distributionsformer i forbindelse med forskellige typer digitale kommunikationsprodukter. 
7) Anvendelse af et eller flere programmeringssprog i forbindelse med produktion og 
grundlæggende programmering af enkle digitale kommunikationsprodukter til flere 
forskellige distributionsmedier. 
8) Fagligt sikker udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde og formidling heraf til 
andre. 
9) Fagligt sikker indhentelse og anvendelse af den fundne tekniske dokumentation, herunder 
afgørelse af, hvorvidt den er anvendelig i den givne situation. 
10) Fagligt sikker beherskelse af engelsk, således at eleven kan udtrykke sig mundtligt og 
skriftligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden 
for udvalgte afgrænsede emner og situationer i erhverv og uddannelse. 

http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179152
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Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

1) selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver, 
2) selvstændigt i ukendte situationer udføre og tage ansvar for skabelsen af forskellige former 
for billed- og grafikfiler til brug i fx digital kommunikationsprodukter, 
3) tage ansvaret for og foretage en produktionsplanlægning i ukendte situationer for et 
digitalt kommunikationsprodukt og herunder skelne mellem anvendelsesmulighederne for 
tekniske formater, 
4) selvstændigt afgøre, hvilke filformater o.l. der er anvendelige i forhold til konsolidering af 
forskellige produktioner inden for digital media, herunder se sammenhængen mellem valget 
af filformat og distributions- og lagermedie, 
5) under vejledning foretage produktionsplanlægning i form af udarbejdelse af synops, manus 
og storyboard og skelne mellem tekniske formater og deres anvendelsesmuligheder til 
forskellige opgavetyper, 
6) foretage konsolidering af forskellige produktioner i relevante filformater og eksportere 
dem til forskellige lagermedier og distributionsformer, 
7) selvstændigt i ukendte situationer foretage grundlæggende programmering i forbindelse 
med fremstillingen af enkle digitale kommunikationsprodukter, 
8) selvstændigt i ukendte situationer opsøge viden i den tekniske dokumentation, som er 
relevant for udførelsen af arbejdsopgaven, 
9) tage ansvaret for gennemførelsen og dokumentationen af eget arbejde, 
10) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 
11) forstå og anvende faglige udtryk og begreber på både dansk og et relevant fremmedsprog 
svarende til grundfaget engelsk på E-niveau i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver og 
12) tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 
Stk. 5. Eleven skal have gennemført følgende grundfag på følgende niveau og med 
følgende karakter: 
1) Dansk på E-niveau, bestået. 
2) Design på F-niveau, bestået. 
3) Informationsteknologi på E-niveau, bestået. 
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2.3 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte 
læringsmoduler 

 
Vedr. undervisningsdifferentiering på Web-integrator GF 2: 

Gennem hele grundforløbet gælder det, at øvelserne, opgaver og projekter kan løses på 

forskellige niveauer og i forskeliige grader af selvstændighed, og derfor kan understøtte 

elevens arbejde med sin individuelle nærmeste udviklingszone. 

Derudover er det et centralt element i forløbet at støtte elevens naturlige nysgerrighed for 

faget, og en arbejdsvane hvor man selv opsøger viden. Netop i webproduktion, som er et felt i 

konstant udvikling, og hvor viden deles flittigt på nettet, er det afgørende for elevens 

uddannelse at man lærer at lære selv, for at holde sig ajour med nye begreber og teknikker. 

Derfor lægges der vægt på at støtte elevens motivation og glæde ved faget, så man får lyst til 

at udfordre sig selv, og på at træne eleverne i selvstændig opsøgning af ny viden. 

En typisk undervisningsdag består bl.a. af korte læreroplæg, styrede øvelser, og selvstændigt 

elevarbejde. Undervisningsmaterialerne på skolens online learning management system 

omfatter også links til beslægtede emner og mere avancerede tilgange til feltet. Nysgerrige 

elever kan selv følge op på vores henvisninger - og søge selv - for at dygtiggøre sig yderligere. 

Når eleverne arbejder, fungerer læreren som konsulent, og kan udfordre den enkelte elev på 

netop hendes niveau. 

Eleverne afleverer en opgave hver uge, og der gives løbende evaluering og karakterer for 

større opgaver. 

I valgfagsugerne kan den enkelte elev udfordres i forhold til egne behov. 

Endeligt udfordrer og støtter eleverne også hinanden. Der arbejdes i teams, med kollaborative 

processer, og hvor der både ydes støtte til elever som har brug for det, og gensidig inspiration. 

 
 

 
I de følgende modulbeskrivelser henvises til opgaver på Itslearning som bliver opdateret og 

uploadet løbende. 
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1. Introduktion til HTML/CSS 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At give eleverne en forståelse for strukturen og indholdet i Web-integrator Grundforløb 2. 

b. At skabe et godt socialt miljø på holdet. 

c. At møde faget hurtigt med praktiske opgaver, og læring som er relevant for resten af 

forløbet. 

d. At eleverne får en klar grundlæggende forståelse for sproget HTML og sammenhængen med 

CSS. 

e. At give lærerne mulighed for at vurdere elevernes sociale og faglige forudsætninger. 

Elevens læringsudbytte : 

Arbejdsmetoder, grundbegreber og praktiske færdigheder indenfor html/css, herunder også 

datadisciplin, farvekoder, symantiske elementer, løbende kode kommentering, mv.. 

Samarbejde og kollaborative arbejdsformer. 

Valg af arbejdsformer : 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & 

opgaver. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed: 

Hver elev producerer en fanside om en musiker, sanger eller band, som linker til de andre 

elevers sider. Se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

Varighed: 3 uger 

 

 
2. Produktonsplanlægning & Site Design 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At eleverne opnå en grundlæggende forståelse for produktionsplanlægning. 

b. At give eleverne et centralt kendskab til grundfaget Design 

c. At eleverne får en forståelse for, og praktiske færdigheder med, centrale elementer i 

website design: typografi, farver, layout, navigationsdesign mv. 

d. At eleverne kan producere præsentationsvenlige site mockups i Adobe Photoshop. 

Elevens læringsudbytte : 

Grundlæggende produktionsplanlægning. Forståelse for grundfaget Design, website design 

elementer, og praktiske færdigheder med site design og præsentation. 

Valg af arbejdsformer : 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & 

opgaver. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Hver elev designer et website om en film, som indeholder flere sider og en menu. 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

Varighed: 2 uger 
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3. HTML/CSS II 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At eleven får en grundig forståelse for, og gode praktiske færdigheder med, webkodning 

med HTML 5.0 og CSS. 

b. At eleverne kan bygge websites som fungerer på både computerskærme og mobile enheder 

(med Responsive Web Design). 

Elevens læringsudbytte : 

Arbejdsmetoder, grundbegreber og praktiske færdigheder indenfor webkodning, herunder 

også datadisciplin, teknikker til at oversætte en design mock-up til et fungerende website som 

er så godt som identiske med designet, responsive web design for mobile enheder, validering, 

mv. 

Valg af arbejdsformer : 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & 

opgaver. 

Efterhånden som modulet skrider frem, afløses korte opgaver af et større prøjekt: 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed: 

Hver elev producerer et film website med flere sider og menu efter eget design, med bl.a. 

video indlejret fra YouTube eller lign. 

Varighed: 2 uger 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

 
4. Dansk og Informationsteknologi 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At sætte fokus på grundfagene dansk og informationsteknologi, i en uddannelsesrelevant 

kontekst. 

b. Kompetencer i Dansk: kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling. 

c. Informationsteknologi: eleven forholder sig til lovgivning, arbejdsmiljø, og relevante 

aktuelle problemstillinger. 

Elevens læringsudbytte : 

Færdigheder i at læse og videreformidle fagrelevante tekster, i at lytte aktivt og give 

konstuktivt kritik, og i at skrive i et hensigtsmæssigt sprog. Færdigheder i mundtlig og 

multimodale præsentation. 

Valg af arbejdsformer : 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til individuelle og kollaborative øvelser & opgaver. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Eleverne undersøger og præsenterer en række fagrelevante emner. 

Elevens tekster indgår i skriftlige portfolios for de 2 grundfag, til brug ifm. eksamen. 

Varighed: 1 uge 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 
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5 Valgfag: Støttefag & Bonusfag 

Se modul 10 (Støttefag & Bonusfag). 

Relevante emner for dette første Støttefag/Bonusfag modul vælges i forhold til elevens 

aktuelle behov. 

Varighed: 1 uge 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

 
6. Foto og Billedbehandling 

Undervisningsmodulets formål: 

At eleverne opnår grundlæggende kompetencer i fotografering med professionelt kamera og i 

billedbehandling, samt et kritisk øje for æstetiske og tekniske kvaliteter i billedet. 

Elevens læringsudbytte : 

Praktiske færdigheder med digital foto, og grundlæggende teknikker i billedbehandling med 

Adobe Photoshop. 

Valg af arbejdsformer : 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & 

opgaver. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Varighed: 1 uge 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 

 
7. Grundlæggende Programmering - med JavaScript 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At eleven forstår og kan anvende i praksis de grundlæggede programmeringsbegreber som 

er fælles for mange programmeringssprog. 

b. At eleven selvstændigt kan løse simple programmeringsopgaver i JavaScript. 

Elevens læringsudbytte : 

Arbejdsmetoder og grundbegreber i programmering. 

Grundbegreber: event handlers, variabler, betingelser, funktioner, 

funktionsparametre/arguments, arrays, løkker, mv. 

Document Object Modellen. 

Fejlfindings teknikker. 

Valg af arbejdsformer : 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & 

opgaver. 

Efterhånden som modulet skrider frem, kræver opgaverne mere selvstændig problemløsning. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed: 

Varighed: 2 uger 

Opgaver, instruktioner, og links:  se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 
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8. Erhvervsfag 3 - Arbejdsplanlægning og Samarbejde 

Tværfaglige projekter i samarbejde med andre uddannelser. 

Faget bygger videre på Erhvervsfag 3 niveau 1 fra Grundforløb 1. 

Undervisningsmodulets formål: 

At eleven lærer at anvende systematisk arbejdsplanlægningsmetoder til at overholde korte 

deadlines. 

At eleven får praktisk øvelse i effektivt samarbejde på tværs af faggrænser. 

At eleven oplever sit fag i sammenhæng med andre relaterede uddannelser, får kendskab til 

beslægtede felter og arbejdsmetoder, og udvider sit personlige og faglige netværk blandt 

elever fra andre uddannelser. 

Elevens læringsudbytte : 

Arbejdsplanlægning & tilrettelæggelse med IT-baserede værktøjer. 

Samarbejde, faglig argumentation, koordinering og konfliktløsning. 

Valg af arbejdsformer : 

Eleverne arbejder typisk i små tværfaglige teams, fx sammen med elever fra Fotograf og Film- 

TV uddannelserne, om at producere enkelte websider som indgår i et fælles website med 

sammenhængende tema. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Varighed: 2 uger 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

og eksempler fra lignende projekter på nextmedieproduktion.dk 

 
9. Introduktion til serverside programmering med PHP 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At eleven forstår forskellen mellem client-side og server-side programmering. 

b. At eleven kan installere og anvende en lokale PHP server (Wamp o.l.) samt anvende en 

remote PHP server. 

c. At eleven kan anvende dynamiske includes til at opbygge en professionel og effektiv 

filstruktur i sitet. 

Elevens læringsudbytte : 

Forståelse for server-side programmering og den praktiske anvendelse ifm. dynamiske 

includes. 

Server-side programmering i teori og praksis, forskellige modeller til opbygning af dynamiske 

hjemmesider med includes o.l., simpel PHP i forbindelse med webformularer. 

Valg af arbejdsformer : 

Korte lærer-oplæg, som lægger op til praktiske individuelle og kollaborative øvelser & 

opgaver. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m.  og forventet varighed: 

Hver elev producerer mindst én ny udgave af tidligere sites, nu med en ny filstruktur baseret 

på dynamiske includes. 

Varighed: 2 uger. Opgaver, m.v.: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 
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10. Valgfag Støttefag/Bonusfag 

10a Støttefag 

Eleven vælger - i samråd med lærerne - mellem forskellige støttefag og bonusfag. 

Støttefag vil kunne omfatte: 

- HTML/CSS 

- Responsive Web Design 

- Grundlæggende programmering med javascript 

- Php: servere, dynamiske includes, & brug af databaser 

Undervisningsmodulets formål: 

At støtte elevens læring i de øvrige fag - først og fremmest i det uddannelsesspecifikke fag, og 

efter behov i grundfag. 

Elevens læringsudbytte : 

Øget rutine og fortroliged med produktionsteknikker, og øget forståelse for de relevante 

begreber og arbejdsmetoder. 

Valg af arbejdsformer : 

Særligt tilrettelagte ekstra øvelser og opgaver, valgt i samråd mellem lærer og elev. 

Differentieret undervisning. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Varighed: 1 uge 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 
10b Bonusfag 

Bonusfag vil kunne omfatte: 

- Videregående programmering med JavaScript 

- Animation med CSS 3.0 

- PHP: databaser 

- Videregående Responsive Web Design & responsive images. 

Undervisningsmodulets formål: 

At elever med gode forudsætninger, og elever som hurtigt tilegner sig grundstoffet, kan få 

ekstra udfordringer ved at fordybe sig i særlige emner. 

Elevens læringsudbytte : 

Videregående kendskab til, og færdigheder med, særlige emner indenfor det 

uddannelsesspecifikke fag. 

Valg af arbejdsformer : 

Særligt tilrettelagte ekstra øvelser og opgaver, valgt i samråd mellem lærer og elev efter 

individuelt behov. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Varighed: 1 uge 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 
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11. Portfolio projekt 

Undervisningsmodulets formål: 

a. At eleven videreudvikler sine kompetencer i produktionsplanlægning og site design på 

baggrund af praktiske erfaringer fra tidligere projekter og moduler, 

b. At eleven integrerer den samlede læringsudbytte i en sammenhængende online 

webportfolio for faget Webproduktion. Eleven udvælger materiale til 

præsentationsportfolio, og skriver relevante tekster. 

c. At eleven samler og afslutter de 2 skriftlige portfolios for grundfagene Dansk og 

Informationsteknologi. 

Elevens læringsudbytte : 

Produktionsplanlægning, tidsforbrug estimering, dokumentationsmetoder, kommunikation. 

Selvstændig design og problemløsning. 

Valg af arbejdsformer : 

Portfolio site design udvikles af eleven i samråd med lærer. 

Projektplanlægning og design gennemføres selvstændigt af eleven, med læreren som 

konsulent, men også med løbende systematisk kollaborative feedback og erfaringsudveksling 

fra andre elever. 

Valg af opgaver – inklusiv tegninger, instruktioner, links m.m. og forventet varighed: 

Varighed: 2 uger 

Opgaver, instruktioner, og links: se nextkbh.itslearning.com - faget CR Web GF2. 

 
12. Grundforløbsprøve, grundfagseksamen & afslutning 

Varighed: 1 uger 

Se punkt 2.3.3 og 2.9 forneden. 
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2.3.1 Tilknyttede mål  i de enkelte undervisningsmodul 

Dokumentation: 

Det uddannelsesspecifikke fag webproduktion: 

Eleven dokumenterer sin læring ved produktion af en række websites af stigende 

kompleksitet, hvor man løbende indbygger nye teknikker og begreber. Til hvert modul i 

faget skal der afleveres et website. Læring bliver yderligere dokumenteret ved 

produktionsplanlægnings materialer, skitser, layouts, kode kommentering m.v.. 

Eleven opbygger løbende materialer til et samlet portfolio site. Det afsluttende portfolio 

website designes og produceres sidst i forløbet, og vil indeholde bl.a. links til alle større 

website projekter. 

I alle 3 grundfag opbygger eleverne portfolios i form af PDF (tekst og billeder) med relevante 

opgaver. 

For Dansk og Informationsteknologi indgår udvalgte dele af portfolien som 

eksaminsationsgrundlag. 

 

1. Introduktion til HTML/CSS 

Overgangskrav: 

grundlæggende viden: 

2.2 Billedkomposition, farvesystemer, billed- og grafikformater og deres anvendelighed. 

2.4 Kvalitetskrav og metoder til at tilgodese egen og andres sikkerhed. 

færdigheder: 

3.5 Anvendelse af de sikkerheds- og miljømæssige gældende regler i forhold til egen og andres 

sikkerhed ved udførelsen ad arbejdet. 

3.6 Udførelse af eksport af de mest relevante filformater i forhold til forskellige lagermedier 

og distributionsformer i forbindelse med forskellige typer digitale kommunikationsprodukter. 

Informationsteknologi: 

1 Anvende informationsteknologi til at udføre brancherelevante opgaver, 

5 kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse 

af it-udstyr, 

Dansk: 

Kommunikation: 

2 kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 

 
2. Produktonsplanlægning & Site Design 

Overgangskrav: 

grundlæggende viden: 

2.3 Produktionsplanlægning af digitale kommunikationsprodukter. 

2.8 Teknisk dokumentation. 

færdigheder: 
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3.3 Fagligt sikker udarbejdelse af en produktionsplanlægning, herunder forklaring af 

forskellen mellem og anvendelsen af fx synopse, manus og storyboard. 

Informationsteknologi: 

2 anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige metoder ved design og produktion af 

trykt, digital og web-baseret kommunikation, 

Design: 

1 Medvirke til udarbejdelse af formgivnings- eller skitseopgaver, der viser fantasi og æstetisk 

sans, 

2 anvende simple arbejdsplaner til at beskrive grundlæggende elementer og faser i 

formgivnings- eller skitseprocessen, 

3 foretage simple opmålings- og afbildningsmetoder til at referere basale faktorer, der øver 

indflydelse på formgivningen, 

4 opsøge grundlæggende viden om materiale- og farvelære til at beskrive og referere 

forholdet mellem farve, form og funktion med udgangspunkt i en brancherelevant opgave, 

5 anvende modelfremstilling eller produktvisualisering til at beskrive formgivningens og 

æstetikkens betydning med udgangspunkt i en brancherelevant opgave 

6 anvende perception og symbolik til at referere karakteristiske træk i stilhistorien og 

arkitekturen med betydning for branchen. 

 
3. HTML/CSS II 

Overgangskrav: 

grundlæggende viden: 

2.5 Gængse filformater i forhold til det ønskede lagermedie og distributionsform, herunder 

deres anvendelighed. 

2.7 Faglige og tekniske termer på både dansk og engelsk. 

2.9 Fremgangsmåder ved kvalitetskontrol af eget arbejde. 

færdigheder: 

3.2 Anvendelse af forskellige former for optagelse af digitale billeder og -video. 

3.4 Anvendelse af forskellige tekniske formater korrekt i forhold til den valgte distributions- 

og lagringsplatform. 

3.9 Fagligt sikker indhentelse og anvendelse af den fundne tekniske dokumentation, herunder 

afgørelse af, hvorvidt den er anvendelig i den givne situation. 

kompetencer: 

4.10 søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 

Informationsteknologi: 

3 anvende nye programmer og brugerflader ud fra eksisterende færdigheder og viden, 

 
Dansk: 

Læsning 

2 gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse 

og dagligdag 



26 

 

   
 

 

 

4. Dansk & Informationsteknologi 

Informationsteknologi: 

4. udføre optimeret informationssøgning og gennemføre analyse og vurdering, 

6 forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for individ, virksomhed og 

samfund, 

7 diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af brancherelaterede 

informationsteknologiske systemer og arbejdsprocesser 

8 forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende brancherelevante, 

informationsteknologiske problemstillinger. 

Dansk: 

Kommunikation 

1 kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale- 

, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation 

3 vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, 

informationssøgning og formidling 

4 skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne kommunikation 

Læsning 

1 læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende 

relevante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 

3 ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning 

med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 

Fremstilling 

1 anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og 

billede i en form, der passer til genre og situation 

4 vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det 

konkrete erhverv og den konkrete uddannelse 

 
5. Valgfag - Støttefag/Bonusfag 

Overgangskrav: 

kompetencer: 

4.8 selvstændigt i ukendte situationer opsøge viden i den tekniske dokumentation, som er 

relevant for udførelsen af arbejdsopgaven 

 
6. Foto & Billebehandling 

Overgangskrav: 

grundlæggende viden: 

2.1 Fotografiske teknikker og principper. 

2.2 Billedkomposition, farvesystemer, billed- og grafikformater og deres anvendelighed. 

færdigheder: 
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3.1 Fagligt sikker billedmanipulation og skabelse af såvel billeder som grafik til brug i fx 

digitale kommunikationsprodukter. 

3.6 Udførelse af eksport af de mest relevante filformater i forhold til forskellige lagermedier 

og distributionsformer i forbindelse med forskellige typer digitale kommunikationsprodukter. 

 
7. Grundlæggende Programmering 

Overgangskrav: 

grundlæggende viden: 

2.6 Forskellige programmeringssprog, der anvendes ved produktion af digitale 

kommunikationsprodukter. 

2.7 Faglige og tekniske termer på både dansk og engelsk. 

færdigheder: 

3.7 Anvendelse af et eller flere programmeringssprog i forbindelse med produktion og 

grundlæggende programmering af enkle digitale kommunikationsprodukter til flere 

forskellige distributionsmedier. 

3.10 Fagligt sikker beherskelse af engelsk, således at eleven kan udtrykke sig mundtligt og 

skriftligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med afgrænset ordforråd inden 

for udvalgte afgrænsede emner og situationer i erhverv og uddannelse. 

kompetencer: 

4.7 selvstændigt i ukendte situationer foretage grundlæggende programmering i forbindelse 

med fremstillingen af enkle digitale kommunikationsprodukter, 

4.11 forstå og anvende faglige udtryk og begreber på både dansk og et relevant fremmedsprog 

svarende til grundfaget engelsk på E-niveau i forbindelse med udførelse af arbejdsopgaver 

 
 

8. Erhvervsfag 3 - Tværfaglige projekter 

Overgangskrav: 

kompetencer: 

4.1 selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver, 

4.2 selvstændigt i ukendte situationer udføre og tage ansvar for skabelsen af forskellige 

former for billed- og grafikfiler til brug i fx digital kommunikationsprodukter, 

4.4 selvstændigt afgøre, hvilke filformater o.l. der er anvendelige i forhold til konsolidering af 

forskellige produktioner inden for digital media, herunder se sammenhængen mellem valget 

af filformat og distributions- og lagermedie, 

4.12 tage initiativ til samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 
9. PHP 

Overgangskrav: 

grundlæggende viden: 

2.6 Forskellige programmeringssprog, der anvendes ved produktion af digitale 

kommunikationsprodukter. 
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færdigheder: 

3.4 Anvendelse af forskellige tekniske formater korrekt i forhold til den valgte distributions- 

og lagringsplatform. 

3.7 Anvendelse af et eller flere programmeringssprog i forbindelse med produktion og 

grundlæggende programmering af enkle digitale kommunikationsprodukter til flere 

forskellige distributionsmedier. 

kompetencer: 

4.7 selvstændigt i ukendte situationer foretage grundlæggende programmering i forbindelse 

med fremstillingen af enkle digitale kommunikationsprodukter, 

 
10. Valgfag - Støttefag/Bonusfag 

Overgangskrav: 

kompetencer: 

4.6 foretage konsolidering af forskellige produktioner i relevante filformater og eksportere 

dem til forskellige lagermedier og distributionsformer, 

 
11. Portfolio Projekt 

Overgangskrav: 

færdigheder: 

3.8 Fagligt sikker udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde og formidling heraf til 

andre. 

kompetencer: 

4.1 selvstændigt planlægge enkle arbejdsopgaver, 

4.3 tage ansvaret for og foretage en produktionsplanlægning i ukendte situationer for et 

digitalt kommunikationsprodukt og herunder skelne mellem anvendelsesmulighederne for 

tekniske formater, 

4.5 under vejledning foretage produktionsplanlægning i form af udarbejdelse af synops, 

manus og storyboard og skelne mellem tekniske formater og deres anvendelsesmuligheder til 

forskellige opgavetyper, 

4.9 tage ansvaret for gennemførelsen og dokumentationen af eget arbejde, 

Dansk: 

Kommunikation 

5 demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det 

konkrete erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg 

Fortolkning 

1 forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af 

tekster 

2 iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete 

uddannelse og dagligdagen 

Fremstilling 
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2 planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved 

brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse 

og dagligdagen 

3 gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om 

skriveformål, målgruppe, genre og sprog 
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2.3.2 Fagintegration 
 

Grundfaget Design (niveau F) undervises især i modul 2 om site design, samt løbende ifm. 

projektarbejde. 

I Web-integrator grundforløbet er faget særlig relevant ifm. læring om site design. Derfor kan 

undervisningen i faget tage udgangspunkt i de bredere mål for faget - som fx. stilhistorie og 

farvelære - og bevæge sig i stigende grad mod de af fagets mål som kan integreres tæt i 

undervisningen af praktisk site design: skitseopgaver, arbejdsplaner, opmåling, og 

produktvisualisering. 

 
Grundfaget Dansk (niveau E): Der sættes særlig fokus på faget i modul 4 (Dansk & 

Informationsteknologi), og derudover integreres faget i en række moduler. 

Fagets læringsmål er relevante for forskellige aspekter af det uddannelsesspecifikke fag. 

 
Kommunikation 1 & 2 ("..tale-, lytte- og samtalestrategier .. kommunikere hensigtsmæssigt i 

samarbejde og samvær med andre ..") integreres ved strukturede gruppe dialogøvelser som 

har fokus på fx perspektiverne i nettets udvikling. 

Kommunikation 3 ("..vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til 

kommunikation, informationssøgning og formidling ..") integreres ved strukturerede 

gruppeøvelser om at undersøge og præsentere indbyrdes aktuelle it- og web-relaterede 

emner. 

Kommunikation 4 ("..skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne 

kommunikation..") integreres med sammenligning af firmawebsites ift. intranet systemer. 

Kommunikation 5 ("..sproglige normer i diverse kontekster ..") integreres med øvelser om 

sammenligning af websites rettet mod forskellige målgrupper. 

 
Læsning 1, 2 & 3 ("..læse og forstå .. læsestrategier .. informationssøgning .. redegøre for 

læsning med relevans for det konkrete erhverv..") og Fortolkning 1 & 2 ("..forholde sig til 

kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster..iagttage og 

analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv..") 

integreres ved kombinerede individuelle- og gruppe-øvelser med fokus på fagets udvikling, 

historie, og aktuelle tendenser i både site design og teknik. 

 
Fremstilling 1-4 ("..anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i 

skrift, tale, lyd og billede .. planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og 

mundtlige tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv.. gå i 

dialog om egne og andres skriftlige produkter .. vælge og anvende hensigtsmæssige 

repræsentationsformer med direkte relevans for det konkrete erhverv..") 
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integreres ved (a) at eleverne selv fremstiller korte tekster til egne website projekter og (b) 

skriftlig dokumentation og evaluering af projekter. Strukturerede gruppeøvelser giver 

eleverne rammer for dialog om egne og andres tekster. 

 
Informationsteknologi (niveau E) 

Alle fagets mål og kernestof ligger så tæt op ad de faglige mål for det uddannelsesspecifikke 

fag, at integrationen er naturlig. Til gengæld er der behov for at bevidstgøre eleverne om 

nogle af de særlige mål for faget Informationsteknologi, og behandle dem systematisk: 

".. informationssøgning .. analyse og vurdering .. arbejdsmiljøkrav .. datalovgivning .. diskutere 

fordele og ulemper ved anvendelse af brancherelaterede informationsteknologiske systemer 

og arbejdsprocesser .. forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende brancherelevante, 

informationsteknologiske problemstillinger." 

Målene behandles med strukturerede individuelle- og guppe-øvelser til 
informationsindsamling om de enkelte emner, præsentation af materialet for hinanden, 
diskussion i grupper og i plenum. 
Derfor er der en tæt integration mellem fagene informationsteknologi og dansk, hvor der for 
flere af de ovenstående mål skal arbejdes skriftligt med informationssøgning, læsning, 
vurdering, og fremstilling. 

 

2.3.3 Prøver og eksaminer 
Der afholdes grundfagseksamen i enten Dansk eller Informationsteknologi efter udtræk. 

Der gives karakterer efter 7-trins skala. 

 
Grundforløbet afsluttes med en 6-timers praktisk grundforløbsprøve og 30-minutters 
mundtlig eksamen i det uddannelsesspecifikke fag.  Se punkt 2.9 

 

2.3.4 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer 
Udstyr: 

Der skal bruges moderne cross-platform (Mac/Win) computere med internetadgang (en 

computer pr. elev), opdateret software, og relevant tilbehør: printere, digitalkameraer, 

undervisningsprojekter mv. Der bør være et udvalg af mobile enheder (iPads mv.) til testing af 

websites. 

 
Lærerkvalifikationer: 

Lærerne skal have ekspertise i og erfaringer med planlægning, design, og produktion af 

responsive websites. Lærerne skal have erfaringer med undervisning i webdesign, 

webkodning, og beslægtede områder. 

Lærer som underviser i grundfag skal have relevante kompetencer. 



32 

 

   
 

 

2.4 Løbende evaluering 
a. Eleverne afleverer normalt én opgave hver uge. Der gives individuelle feedback til eleven 

om opgaven både mundtligt og på skolens Learning Management System 'ItsLearning'. 

Lærerne udpeger elevens succeser til opmuntring, og specifikke områder hvor en øget fokus 

er nødvendig og kan bære frugt. Der gives løbende karakterer efter bestået/ikke bestået eller 

7-trins skala. Karaktererne for de løbende afleveringer indgår som bedømmelsesgrundlag for 

den afsluttende standpunktskarakter. Se 3.10 

b. Lærerne får i LMS-systemet ItsLearning et klart overblik over evt. manglende eller svage 

afleveringer, og kan sætte ind med støtte, opmuntring eller krav efter behov og vurdering. 

c. Regelmæssige kollaborative og cooperative learning strategier strukturerer vidensdeling, 

og systematisk giver rammer for at eleverne drøfter deres forståelse for faglige emner, og 

derved bliver bevidst om egne styrker og svagheder. 

d. Regelmæssige korte online tests i ItsLearning giver både lærere og elever et klart billede af 

styrker og svagheder. Eleven kan her selv se emner hvor der er brug for øget indsats, og i 

dialog med læreren finde frem til relevante læringsstrategier. 

 

2.5 Afsluttende standpunktbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen. 
Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål . 

 

2.6 Eksaminationsgrundlag 
Valg af overgangskrav som udgør grundlaget for den praktiske prøve samt andre 
retningslinjer for prøven og eksamen er foretaget i februar 2017 i samarbejde med de øvrige 
skoler som udbyder Web-integrator GF2 samt ministeriets fagkonsulent, efter ministeriets 
retningslinjer, og sendt til det faglige udvalg. 
Se punkt 2.2 

 
Følgende formuleringer for eksaminationsgrundlaget, bedømmelsesgrundlaget, 
bedømmelseskriterier og grundforløbsprøven er derfor vedtaget i dette landsdækkende forum, 
med deltagelse af det faglige konsulent. [Øvrige kommentarer for denne LUP.] 

 
Eksaminationsgrundlaget er resultatet af den praktiske prøve. 

 

2.7 Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget [ved den mundtlige eksamen] er udførelsen af den praktiske prøve, 
samt elevens mundtlige præstation ved den mundlige eksamen. 
[Der gives karakterer Bestået/Ikke Bestået.] 
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2.8 Bedømmelseskriterier 

Prøven har et gennemgående tema, men består af delopgaver med følgende fokus og 
vægtning: 
- HTML/CSS kodning af en webside ud fra et fastlagt design (50%) 
- programmering med JavaScript af elementer i siden (fx billedgalleri, formvalidering mv.) 
(30%) 
- dokumentation eller design (fx omdesign til mobil) (20%) 

Har eleven løst den praktiske opgave tilfredsstillende? 

Kan eleven: 
• Dokumentere produktionsplanlægning (viden mål 3 og komp. mål 1 + 3) 
• Forklare hvordan han/hun har omsat den udleverede designfil til html/css? (komp. mål 3) 
• Anvende relevante faglige udtryk på dansk og engelsk? (viden mål 7) 
• Forklare forskel på forskellige filformater og deres anvendelse? (komp. mål 4) 
• Demonstrere at billedfilerne er komprimeret korrekt? (færdigheder mål 1) 
• Demonstrere kvalitetskontrol med validering? (færdigheder mål 8) 

 
Om kodning af opgaven: Kan eleven demonstrere/forklare at: 
• Koden er overskueligt og logisk stillet op? 
• Der er anvendt relevant kommentering? 
• Der er anvendt korrekt semantisk HTML jvf. gældende standard? 
• CSS er anvendt effektivt (dvs. med relevant brug af klasser, sammensatte selektorer osv.) 
(færdigheder mål 4 og komp. mål 8 + 9) 

 
Om programmering: 
• Kan eleven demonstrere forståelse for de grundbegreber som indgår i den anvendte 
programmering? Ved grundbegreber forstås i denne sammenhæng især variabler, datatyper, 
funktioner, funktionsparametre, betingelser, arrays og løkker. (kompetencer mål 7) 

 

2.9 Grundforløbsprøven 

Den praktiske prøves varighed er 6 klokketimer. 
 

Opgaven vælges af skolen fra skolernes opgavebank. 
Opgaven består af 3 delopgaver; 
1. html/css (hovedopgaven) 
2. programmering (i javascript) 
3. billedbehandling/grafisk design og dokumentation 

 
Den mundtlige eksamination [med censor] varer 30 minutter inkl. votering. 


