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Juli 2016  

 

Lokal undervisningsplan EUD business hovedforløbet kontor. Administration. 

 

Indledning  

Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. Planen er 

skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, der finder sted.  

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal gøres 

bekendt med undervisningsplanen, og den skal være tilgængelig på skolens hjemmeside.  
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1. Generelt for skolen 

Skolens navn: NEXT – uddannelse København 

Institutionsnummer: 183 407 

Merkantil business eud/eux 

Skagensgade 3 

2630 Taastrup 

 

Afdelingen rummer EUD og EUX elever inden for hovedområdet kontor, handel og forretningsservice. 

Denne lokale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i: 

 Lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 1309 af 09/12/2014),  

 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) BEK nr. 367 af 

19/04/2016) 

 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BKG nr. 262 af 20/03/2007) 

 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne (BEK nr. 1009 af 22/09/2014)  

 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser 

(eksamensbekendtgørelsen) (BEK nr. 41 af 16/01/2014) 

 Bekendtgørelse om merit for visse fag i ungdomsuddannelser (BKG nr. 539 af 19/06/1996) 

 

Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august 

2016. For at den enkelte elev til enhver tid får den mest muligt opdaterede uddannelse, er 

hovedreglen ved ændringer, at den nye uddannelsesplan er gældende. Hvis ændringen medfører, at 

eleven får ringere mulighed for at opnå den ønskede uddannelse, er den oprindelige plan gældende 

for eleven indtil eleven er færdiguddannet. 
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1.1 Praktiske oplysninger  

NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, erhvervsuddannelser, eux, htx, 

hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks største erhvervs- og gymnasieskole med 

adresser 14 steder i Storkøbenhavn.   

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision:      

Én skole med bedre uddannelse til flere i et værdiskabende samspil med omverden. 

Dette betyder:   

Én skole – vores skole: En ambitiøs og attraktiv arbejdsplads, som er professionel, kompetent og 

kreativ. 

Bedre uddannelse til flere: Uddannelser i front med faglighed, pædagogisk nytænkning og øget 

elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge muligheder for 

udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
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1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

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 i øvrigt 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 praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at 

eleverne på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt med aktuel og 

virksomhedsnær opgaveløsning 

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. 

Hovedforløbet Administration veksler mellem praktik/skole.  

Undervisningen tilrettelæggelse tager som helhed og i de enkelte fag højde for både almene og mere 

specialiserede jobfunktioner inden for jobområdet. 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  

Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og hovedforløb på NEXT har et 

omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 stk.2 i BEK 1010, 

22.9.2014). Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer 

i de enkelte læringselementer.   

 

Udgangspunktet er, at tre ting skal være opfyldt i en læringssituation:  

1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet.  

2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen.  

3. Der skal være en opfølgning.  

 

Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre punkter 

opfyldes for målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, at eleverne 

oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er ofte brede personlige kompetencer i 

modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, eleverne skal opnå i den praktiske del 

af uddannelserne i virksomhederne.  

Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at planlægge 

eget arbejde  

Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning 

svarende til 37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de udover den 

almindelige skemalagte teoretiske og praktiske undervisning får lektier og opgaver/projekter for, 

som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde med. Såfremt eleven ikke yder den 

selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke 

kunne bestå et skoleforløb.  

 

Det er således fortsat den enkelte afdeling, der i den lokale undervisningsplan beskriver indhold af 

opgaver og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og beskriver afdelingen i 

hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning Center, værksted eller teorilokale. Afdelingen beskriver 

ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under projektarbejde. Arbejdet er med varierende 

lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri 

undervisning anvendes ikke. Afdelingen udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som 

minimum for den styrede del af læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der 

i den lokale undervisningsplan beskriver i hvilket omfang, der er lektielæsning / projektarbejde, samt 

tilbud om støtte til det på skolen. 

Undervisningen aflyses ikke. Ved akut sygdom kan undervisningen omlægges, så eleverne modtager 

undervisningen senere i samme skoleperiode, eller eleverne kompenseres for den planlagte 

undervisning med alternative godkendte 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT  

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:  

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT 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 behov for tiltag: 

Her vurderes tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede uddannelse, herunder 

specialpædagogisk støtte, 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. 

Kompetencevurderinger (RKV) forud for en eventuel uddannelse for elever fyldt 25 eller der over, foregår 

ved, at eleven henvender sig i Taastrup med dokumentation for skole og arbejdserfaring. Herefter 

foretager studievejlederen en bindende vurdering, som eleven kan bruge til at søge optagelse på 

uddannelsen eller vurdere hvilken løsning for efter-/ videreuddannelse, der vil være bedst for den 

enkelte.   

1.5 Eksamensregler på NEXT - erhvervsuddannelserne  

Afsnit 1.5 udspringer 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 3.0).   

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 

bestemmelser:    

For samlet at bestå skolemodulerne indenfor Administration skal eleven: 

 bestå sin fagprøve med karakteren 02 som minimum samt 

 opnå et gennemsnit på minimum 2,0 i specialefagene, som indgår i uddannelsen. 

Karakterer 

I forbindelse med karaktergivningen på uddannelsen opereres der med 2 former for karakterer, 

delkarakter og endelige specialefagskarakterer (begge angives ved hjælp af 7-trinsskalaen). 

Delkarakter 

I forbindelse med det enkelte skolemodul gives en delkarakter, som har til formål at give 

elev/praktiksted en umiddelbar vurdering af elevens faglige standpunkt i forbindelse med det netop 

afsluttede modul (skolen har til hensigt at sikre, at elev og praktiksted får terminskarakteren via 

elevplan senest 3 uger efter modulets afslutning). 

Delkarakterer anvendes yderligere i forbindelse med visse opgaver og tests i de enkelte specialefag 

på skoleperioderne. Delkaraktererne skal give eleven et umiddelbart indtryk af sin præstation og sit 

standpunkt samt danne grundlag for de endelige specialefagskarakterer. 

Ved afgivelse af delkarakteren lægges der vægt på flg. 

 Elevens evne til selvstændigt at opstille faglige mål og ønsker i forbindelse med 

læringsforløbet 

 Elevens evne til fagligt at løse en konkret opgave enten individuelt eller i gruppe 

 Elevens evne til at anvende faglig viden i forhold til løsning af casebaserede opgaver såvel 

individuelt som i gruppe 

 Elevens evne til at analysere og fortolke i forhold til almene faglige problemstillinger i 

undervisningen 

 Elevens deltagelse i dialog og diskussioner i forbindelse med undervisningen 

 Elevens faglige paratviden  

 Elevens personlige og generelle kompetencer før, under og efter hver enkelt skolemodul  

 

Ved vurderingen kan der i undervisningen (ud over den almindelige dialog) inddrages tests, projekter, 

cases og opgaver såvel individuelt som i grupper. 
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Specialefagskarakterer 

Specialefagskarakterer gives efter afslutningen af næstsidste skolemodul (det sidste modul er 

skriveperiode, og har hermed ikke indflydelse på specialefagskaraktererne).  

De endelige specialefagskarakterer gives på baggrund af elevens præstationer på de enkelte 

skoleophold, herunder præstationer i tests, projekter og afleveringsopgaver. Ved karaktergivningen i 

specialefagene tages der yderligere hensyn til elevens faglige progression i forbindelse med den 

samlede uddannelse for herigennem at sikre, at de endelige specialefagskarakterer er udtryk for 

elevens reelle standpunkt på det tidspunkt, hvor uddannelsens afsluttes. 

Hvis en elev ønsker at klage over en given karakter, skal der skriftligt rettes henvendelse til skolen 

senest 2 uger efter modtagelsen af karakteren. Af klagen skal det fremgå, hvilken fagkarakter, der 

klages over, samt en klagebegrundelse. 

Klagens sendes til NEXT – uddannelse København, Skagensgade 3, 2630 Taastrup, Att. 

Uddannelsesleder Johnny Plambæk 

Karakterskala 

Karakterer for såvel den kompetencegivende uddannelse, hovedforløbene samt fagprøven gives efter 

7-trinsskalaen jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 262 af 20/03/2007. 

12: For den fremragende præstation 

10: For den fortrinlige præstation 

7: For den gode præstation 

4: For den jævne præstation 

02: For den tilstrækkelige præstation 

00: For den utilstrækkelige præstation 

-3: For den ringe præstation 

Elevens præstationer og standpunkter skal bedømmes udelukkende ud fra faglige, generelle og 

personlige krav. Der må fra undervisers, eksaminators og censors side ikke tilstræbes nogen bestemt 

normalfordeling af karaktererne. 

Fagprøven 

Formålet med fagprøven er at evaluere opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer i 

forhold til målene for hovedforløbene. Det er ligeledes fagprøvens formål, at den skal vise i hvilket 

omfang eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. 

Eleven skal kunne formulere en ide, fastlægge mål, planlægge og gennemføre et projekt inden for et 

afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. I forbindelse hermed skal eleven kunne inddrage 
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teoretiske og praktiske forhold fra hele uddannelsen. Projektet skal være udtryk for en fordybelse i et 

afgrænset problemfelt inden for uddannelsen.  

Fagprøven kan udarbejdes individuelt eller som gruppearbejde. Hvis to eller flere elever vælger at 

udarbejde deres fagprøveprojekt sammen, skal projektet udformes sådan, at den enkeltes 

præstation kan bedømmes individuelt. Det kan være hensigtsmæssigt, at de har samme 

arbejdsplads. Hvis dette ikke er tilfældet, skal eleverne finde et problemfelt, som har relevans i 

forhold til alle gruppemedlem-mernes forskellige praktiksteder. 

Formålet med fagprøven er iflg. bekendtgørelsen:  

 At evaluere elevens opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer inden for sit 

hovedforløb. 

 At vise, at eleven er i stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave på 

praktikstedet. 

Kravet til den enkelte elev er, at denne skal kunne: 

 Formulere en ide 

 Fastsætte mål for aktiviteten 

 Planlægge aktiviteten 

 Gennemføre aktiviteten 

 Procesevaluere 

Fagprøvens udarbejdelse 

Fagprøven forberedes i det næstsidste skolemodul, hvor eleven udarbejder sin problemformulering 

samt får tildelt en skolebaseret vejleder (typisk en faglærer fra et af specialefagene). Eleven vil 

endvidere indlede det teoretiske arbejde der knytter sig til fagprøven. Det enkelte praktiksted vil også 

blive inddraget i denne fase, da den uddannelsesansvarlige i samarbejde med eleven skal gennemgå 

og godkende elevens problemformulering, således at eleven er sikret støtte fra praktikstedet i 

fagprøveperioden. Praktikvirksomheden skal endvidere tilknytte en virksomhedsbaseret vejleder til 

eleven. 

I praktikperioden mellem 3. modul og skriveperioden på ’administration’, skal eleven arbejde med 

den problematik/aktivitet som indgår i elevens problemformulering. Praktikstedet skal give eleven 

tid og mulighed for at søge information/kilder, og så vidt muligt støtte eleven i dette arbejde 

eksempelvis gennem rådgivning. 

I skriveperioden vil skolen stille lokaler og it-udstyr til rådighed for eleverne. Der er ingen undervisning 

i perioden, og eleverne kan frit vælge, hvorvidt de vil anvende skolens faciliteter eller i stedet 

udarbejde fagprøven andetsteds. Eleven skal senest den sidste dag i skriveperioden, på et nærmere 

angivet tidspunkt, aflevere den færdigskrevne fagprøve i 3 eksemplarer. 
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Som nævnt skal eleven have tilknyttet såvel skole- som virksomhedsvejleder. Skolevejlederens 

opgave er at tilsikre, at elevens fagprøve kan opnå det tilstrækkelige faglige niveau som kræves for at 

bestå den senere eksamen. Skolevejlederen skal endvidere i såvel aktivitets- som i skriveperioden 

virke som en teoretisk sparringspartner for eleven. Virksomhedsvejlederen opgave er at hjælpe eleven 

med fremskaffelse af materiale/kilder internt i virksomheden og endvidere hjælpe eleven med 

spørgsmål, som eleven måtte have om virksomheden/branchen.  

Det er ikke vejledernes rolle at forhåndsgodkende elevens fagprøve, og såvel skole- som 

virksomhedsvejleder skal være opmærksom på, at det er eleven, der selvstændigt skal udarbejde 

fagprøven. 

Fagprøvens længde defineres til: 20 sider +/- 20%, hertil kommer forside, indholdsfortegnelse, 

procesevaluering og bilag.  

1.5.1 Organisation  

Uddannelseslederen 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. 

1.5.2 Information  

Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer den enkelte skal deltage i. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor.   

1.5.3 Eksamen  

Fagprøveeksamination 

Skolen gennemfører en mundtlig eksamination af eleven. Eksaminationen vil være udformet som et 

forsvar af den udarbejdede fagprøve og elevens præstation for såvel den skriftlige fagprøve som det 

mundtlige forsvar vil blive udtrykt med en samlet karakter. Den samlede karakter er ikke en 50/50 

vurdering, men en helhedsvurdering. Eleven vil få oplyst den opnåede karakter umiddelbart efter 

forsvaret. Få at bestå fagprøven skal eleven som minimum opnå karakteren 02. 

Hvis en elev ikke består fagprøven i første forsøg, er skolen forpligtiget til at afholde en 

omeksamination, der vil tage udgangspunkt i den oprindelige skriftlige fagprøve. Hvis eleven heller 

ikke består i andet forsøg, har eleven ikke bestået hovedforløbet.  

Forsvaret og bedømmelsen af fagprøven varetages af eksaminator og censor i fællesskab. 

Eksaminator vil være identisk med den skolevejleder, der har fulgt den enkelte elev gennem 

udarbejdelsen af fagprøven, mens censor vil være ekstern og skal besidde en relevant faglig 

erhvervserfaring. NEXT forsøger til stadighed at udbygge det tætte samarbejde mellem skole og 

erhvervsliv og ser gerne, at praktikstederne stiller medarbejdere til rådighed som censorer til 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl00$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl01$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl02$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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fagprøven. Skolen udarbejder en introduktionsskrivelse og en lokal bedømmelsesplan som kan 

rekvireres af de praktiksteder, der kunne være interesseret i at stille medarbejdere til rådighed som 

censorer. 

Bedømmelseskriterier, se Kompetencemål for hovedforløbet Administration. 

Eksamen foregår som udgangspunkt på dansk, men kan også foregå på svensk eller norsk, bortset fra 

i grundfaget dansk.  

Skolen kan i øvrigt hvis forholdene gør det muligt, herunder at eksaminand, eksaminator og censor 

behersker et andet sprog i fornødent omfang, tillade at en eksaminand, der ønsker det, kan aflægge 

en prøve på et fremmedsprog, medmindre prøvens formål er at dokumentere eksaminandens 

færdigheder i dansk. 

 Eksamen gennemføres jf reglerne i Next eksamensreglement. 

1.5.4 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Elever, der kommer for sent til en mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den pågældende prøve. Evt. 

deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

Ved sygdom i forbindelse med forsvaret af fagprøven skal eleven øjeblikkeligt kontakte skolen og siden 

kunne dokumentere sin sygdom med en lægeerklæring (skolen dækker ikke evt. udgifter i forbindelse med 

lægeerklæring o. lign.).  Dokumenteret sygdom i forbindelse med fagprøveforsvaret tæller ikke som et 

forsøg, og skolen vil hurtigst muligt afholde en sygeeksamen 

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.  

1.5.5 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. 

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 
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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 

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. 

Bilag A: Eksamensreglement for elever  

Eksaminanderne skal møde 15 minutter før prøvens start, det gælder både for skriftlig og mundtlig eksamen. 

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. 

Under prøven er det ikke tilladt eksaminanderne at give eller modtage hjælp til opgavens løsning, eller forsøge 

på dette  

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

lægeerklæring.   

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: 

a) Eksamensforløbet 

b) de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

c) bedømmelse 
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Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven 

1.6 Overgangsordninger  

Der henvises til lokal undervisningsplan, GF 2 rettet mod detail, handel, event og kontor. 

 Reform pr. 1. august 2015. Elever på gammel og ny ordning  

Uddannelsesaftaler der er indgået og påbegyndt før den 1. august 2015 forsætter uændret, på 

”gammel ordning”. 

Uddannelsesaftaler der er indgået efter 1. august er på ”ny ordning” 

Ønsker eleven at overgå til fra ”gammel” til ”ny ordning”, skal eleven opfylde adgangskravene 

for den nye ordning. Dvs. have en EUX eller anden gymnasial uddannelse. HHX, HTX, STX, og 

HF tilføjet et EUS grundforløb, af varighed 5-10 uger. 

Ny og gammel ordning samlæses ikke på de bundne moduler, men har hvert sit skoleforløb. 
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 

 
Uddannelsens opbygning 

Uddannelsestiden på hovedforløbet er 2 år. Uddannelsen veksler mellem praktikophold i den virksomhed, hvor eleven 

har indgået en uddannelsesaftale og skoleophold. Kontoruddannelsen med specialet Administration indeholder en 

række skoleophold. Skoleopholdene benævnes skoleperiode 1, 2, 3, 4 og valgfag. 

Skoleperiode 1, 2 og 3 omfatter undervisning i det obligatoriske specialefag, som uddannelsen er opbygget omkring 

’Den administrative medarbejder’. 

 

Oversigten over ’målpinde’ for specialefaget ’den administrative medarbejder’ på og ekspert fremgår af bilag 2. 

Målpindene findes også på avanceret niveau, men det niveau undervises der ikke på, med mindre der laves en aftale 

med elev og virksomhed. 

Valgfag består af en række fag, hvoraf elev og virksomhed i samarbejde skal vælge min. 15 dage og max. 7 ugers 

valgfagsundervisning. 

CPH WEST har tilrettelagt undervisningen på flg. måde: 

 Skoleperiode 1: 1 uge (undervisning i specialefag) 

 Valgfag: 3-7 uger  

 Skoleperiode 2: 1 uge (undervisning i specialefag) 

 Skoleperiode 3: 1 uge (undervisning i specialefag og fagprøveforberedelse) 

 Modul 4: 1 uge (fagprøveskrivning) 

Ovenstående model bruges af storkøbenhavnske handelsskoler, og sikrer dermed, at eleverne har mulighed for at 

vælge valgfag, som udbydes fra såvel CPH WEST, som fra andre skoler i Storkøbenhavn. 

Påbygning 

Elev og virksomhed kan aftale at supplere undervisningen i hovedforløbet med yderligere undervisning inden for 

uddannelsens valgfag. Denne undervisning kan højst vare 20 dage.  

De valgfag der kan vælges i mellem findes i skolens valgfagskatalog, der ligger på skolens hjemmeside, samme sted 

som denne lokale uddannelsesplan.  

c.1. Adgangskrav 

Der henvises til lokal undervisningsplan, GF 2 rettet mod detail, handel, event og kontor. 
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 Reform pr. 1. august 2015. Elever på gammel og ny ordning  

Uddannelsesaftaler der er indgået og påbegyndt før den 1. august 2015 forsætter uændret, på ”gammel ordning”. 

Uddannelsesaftaler der er indgået efter 1. august er på ”ny ordning”, med mindre eleven har startet sit grundforløb før 

1. august 2015. 

Ønsker eleven at overgå fra ”gammel” til ”ny ordning”, skal eleven opfylde adgangskravene for den nye ordning. 

 

 Kompetencemål for hovedforløbet Administration (mål til fagprøven) 

Eleverne skal i specialet Administration opnå følgende kompetencemål: 

Elever på gammel ordning 

1. vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver rationelt og 

effektivt 

2. kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og nuanceret i 

forhold til situationen og kommunikationskanaler 

3. anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver 

4. udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for 

virksomhedens administrative arbejdsprocesser 

5. udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og kvalitetskrav 

6. udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til 

arbejdsmiljølovgivningen 

7. udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, herunder 

f.eks. service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik 

8. udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern og ekstern 

servicefunktion 
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Elever på ny ordning 

1. Eleven kan relatere udvalgte teorier til tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af konkrete 

arbejdsopgaver fra praktikken.  

2. Eleven kan vurdere informationer og instrukser og på baggrund heraf tilrettelægge og gennemføre opgaver 

rationelt og effektivt.  

3. Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt på dansk og et fremmedsprog, der er korrekt, sikkert og 

nuanceret i forhold til situationen og kommunikationskanaler.  

4. Eleven kan anvende it-værktøjer hensigtsmæssigt i løsningen af opgaver.  

5. Eleven kan udføre opgaver selvstændigt og ansvarligt og kan samarbejde med andre og tage medansvar for 

virksomhedens administrative arbejdsprocesser 

6. Eleven kan udføre opgaver i overensstemmelse med virksomhedens servicekoncept, interne procedurer og 

kvalitetskrav.  

7. Eleven kan udføre opgaver ud fra en forståelse af miljøkrav, hygiejnekrav og sikkerhedsregler i henhold til 

arbejdsmiljølovgivningen.  

8. Eleven kan udføre arbejdsfunktioner inden for en virksomheds administrative og merkantile arbejdsområde, 

herunder fx service, administration, koordinering, sagsbehandling, økonomi og statistik.  

9. Eleven kan udføre service- og formidlingsopgaver ud fra en forståelse af egen arbejdsfunktion som en intern 

og ekstern servicefunktion.  

 

2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor, 

højniveaufag og påbygning 

Valgfag 

Se afsnit, om uddannelses opbygning og afsnit her under påbygning. 

Påbygning 

Elev og virksomhed kan aftale at supplere undervisningen i hovedforløbet med yderligere undervisning inden for 

uddannelsens valgfri specialefag. Denne undervisning kan højst vare 20 dage.  

De valgfri påbygningsfag der kan vælges imellem findes i skolens valgfagskatalog, der ligger på skolens hjemmeside, 

samme sted som denne lokale uddannelsesplan. 

Planlægningsprincipper for undervisningen 
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Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. 

Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret planlægning af den 

relevante undervisning. 

 Begrebet induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at 

skabe sin viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. 

 Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er 

gældende for branchens udøvere. 

 Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de 

forefindes i branchen virkelighed. 

  

Undervisningsdifferentiering 

På de merkantile hovedforløb undervises i moduler, der varierer fra få undervisningsdage til flere 

sammenhængende uger, hvor undervisningen ofte varetages af flere undervisere. 

Som en følge heraf fokuseres undervisningsdifferentieringen på udviklingen af det enkelte forløb, 

hvor underviserne løbende undersøger, hvordan forskellige elevprofiler på de merkantile elever tilgår 

undervisning.   

Fordelingen på de respektive elevprofiler undersøges eksempelvis via profiltest og en løbende dialog 

med eleverne. 

Didaktiktiske valg og tilrettelæggelse af progression i undervisningsforløbene retter sig mod at 

tilgodese og udfordre de forskellige elevprofiler. Eleverne vil samtidig opleve, at egne erfaringer og 

praktiksted inddrages i undervisningen. 

Talentspor 

Uddannelsen tilbydes ikke med talentspor for nuværende. Reformen i 2015, betød EUX som 

adgangskrav og dermed en højnelse af uddannelsens faglige niveau. På sigt overvejer ministeriet om 

der skal knyttes et talentsport. 

Højniveaufag 

Højniveaufag tilbydes ikke på nuværende tidspunkt. Skolen er i proces omkring udvikling af højniveau 

fag. 
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2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  

 Vejledning: Afsnit 2.1 henfører til hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 1, nr. 8, hvoraf det fremgår, at 

skolen skal beskrive ”Indholdet i skolepraktik samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik”. 

Skolen skal her beskrive, hvordan den tilrettelægger praktikuddannelsen i skolepraktikken, samt 

hvordan praktikbedømmelsen af elever foretages (afvent indstik fra praktikcenteret).  
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2.2 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  

Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger. Revisioner drøftes med de 

lokale uddannelsesudvalg og indarbejdes i elevplan 

Et par gange om året afholdes der netværksmøder, med de virksomheder der har elever på skolen. 

Formålet med møderne er, dels at skolen kan styrke samarbejdet med virksomhederne, dels at de 

offentlige virksomheder kan mødes og udveksle erfaringer fra dagligdagen. 

Praktikerklæring 

Der udstedes praktikerklæring for uddannelsen. Udarbejdelsen af praktikerklæringen støttes af 

praktikmålene i planen for off. administrationsuddannelsen. 

Skolebevis 

Ved afslutning af den sidste skoleperiode udarbejder NEXT et skolebevis. 

Uddannelsesbevis  

Der udstedes et endeligt uddannelsesbevis, når skoleperioder, praktikperiode og afsluttende prøve 

er bestået. 

Ved praktikperiodens start udarbejder praktikvirksomheden en praktikplan for den enkelte elev. 

Planen skal bidrage til at sikre, at oplæringen lægges bedst muligt til rette, samt skabe og bevare 

overblikket over, hvor eleven er i sit uddannelsesforløb. Planen sikrer, at eleven når målene med 

uddannelsen, og skaber mulighed for samspil mellem skoleophold og oplæring i 

praktikvirksomheden. Praktikplan samt vejledning dertil fremgår af Uddannelsesnævnets 

hjemmeside: www.uddannelsesnaevnet.dk  

Fraværsregler, mødetider m.m. 

Eleven er på skoleophold og i praktikperioder omfattet af både skolens ordensregler jf. den 

overordnede undervisningsplan for EUD og af de adfærdsregler m.v. der gælder på praktikstedet. 

Da eleven modtager løn under hele uddannelsen, er fravær ikke tilladt. 

Ved sygdom skal eleven melde sig syg til praktikstedet, og under skoleperioder til både praktiksted 

og skolen. 

Skolen har pligt til at underrette praktikstedet om fravær, da praktikstedet ikke modtager refusion 

ved elevernes fravær. Praktikstedet skal dog i Elevplan under brugerindstilling, markere med et 

flueben, at der ønskes information om fravær, dagligt. Dette for at tilsikre, at praktikstedet er 

orienteret om elevens tilstedeværelse. 

Hvis man i forbindelse med et skolemodul bliver syg eller af anden grund ikke kan følge 

undervisningen, skal man meddele såvel skole som arbejdsgiver dette. 
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Al fravær uanset grund medregnes i dit samlede fravær. Det vil sige, at fravær som fx busforsinkelser, 

sygdom, læge- og tandlægebesøg, køretimer, session, barsel m.m. også regnes med i det samlede 

fravær. 

Da dine skoleophold er af begrænset varighed, er al fravær kritisk. Det er op til den enkelte underviser 

at afgøre, om dine skoleophold kan godkendes som gennemført. 

Fravær kan dog have forskellige årsager, og vi lægger vægt på at tage individuelle hensyn. 

Derfor sker behandlingen af fravær med udgangspunkt i den enkeltes konkrete situation. CPH WEST 

kan forlange at få oplysning om årsagen til dit fravær, herunder stille krav om dokumentation. 

Dit fravær registreres og behandles i overensstemmelse med NEXTs procedure for registrering af 

fravær i Elevplan. 

Hjemmearbejde og forberedelse til undervisningen er en del af uddannelsen, og er normalt en 

forudsætning for at kunne gennemføre uddannelsen. 

Ved overtrædelse af ordensreglerne kan eleven bortvises fra undervisningen, og i yderste konsekvens 

fra uddannelsen, hvilket medfører bortfald af uddannelsesaftalen. 

Læringsaktiviteter 

Læringsaktiviteter udvikles forløbende med udgangspunkt i grundfag og speciale-fag. Denne 

udvikling sker både i faggrupper og i team og inddrager elevevalueringer med henblik på optimering 

af elevernes udbytte.  

3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   

Specialefagene på kontor administration – gammel ordning 

 

Skoleperiode 1 – 1 uge  

Indholdsbeskrivelse: På dette modul: 

Arbejder du med virksomhedsforståelse og forståelse af de administrative 

funktioners placering i virksomheden i forhold til dens primære aktiviteter.  

Der tages udgangspunkt i virksomheders struktur og opbygning, vision og 

mission, mål, strategi, ide og organisationsteori, økonomi, kommunikation, 

kvalitet samt produkter/serviceydelser og markeder. Du får desuden kendskab 

til ledelse herunder trivsel, udvikling og motivering af medarbejdere samt 

kommunikation og konflikthåndtering. 
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Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af opgaver (individuelle såvel som gruppeopgaver) som præsenteres 

eller afleveres. Alle opgaver gemmes i din portfolio (se længere nede). 

I forbindelse med præsentation af opgaver arbejder vi løbende med 

kommunikation og feedback. 

Inden skoleperiode 1 får du en ”før-skole” opgave, der handler om beskrivelse 

af praktikvirksomheden. Opgaven udleveres på introduktionsmødet på skolen 

og lægges på elevplan.  

I undervisningen på skoleperiode 1 får du kendskab til forskellige modeller og 

værktøjer til at beskrive og vurdere virksomheden f.eks.: 

 E-V-R (kongruensmodel) 

 Business Model Canvas 

 Value Proposition Designer 

 Customer Journey Mapping 

 Porters værdikæde 

 Den lærende organisation 

 Styringsniveauer 

 Swot 

 Balanced scorecard 

 Blue/red ocean 

 Planlægningsmodeller og processtyring 

 Corporate communication 

 Kommunikationsmodeller 

 Konflikttrappen 

 Transaktionsanalyse 

 Dupont-pyramiden 

 Cost-benefit analyse 

 Organisationsprincipper 

 

En række af de emner, som du præsenteres for i løbet af skoleperiode 1, vil det 

være muligt at arbejde videre med i forbindelse på valgfri moduler jfr. 

valgfagskataloget. 

I løbet af skoleperiode 1 indleder du arbejdet med den portfolio, som du skal 

arbejde på gennem alle obligatoriske moduler.  

I din portfolio samler, bearbejder og organiserer du materiale, der knytter sig til 

undervisningens emner.  

Ved afslutningen af hver skoleperiode skal du aflevere din portfolio.  
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Din portfolio er således dokumentation af dit arbejde og læring, den danner 

senere udgangspunkt for arbejdet med din fagprøve og indgår i den samlede 

evaluering og bedømmelse. 

I slutningen af skoleperioden får du udleveret en mellemskoleopgave. Her skal 

du med udgangspunkt i den gennemgåede teori fremskaffe konkrete data, som 

du skal bearbejde i skoleperiode 2. 

Vi anbefaler på det kraftigste, at du tager notater undervejs i forløbet, både 

under læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne 

kan med stor fordel anvendes i forbindelse med din portfolio samt den 

afsluttende fagprøveskrivning.  

Det er en forudsætning for undervisningen, at du så vidt som muligt inddrager 

relevante og konkrete eksempler fra praktik-virksomheden  

Det læser du:  

På uddannelsen benyttes bøgerne: ”Teori og metode – på vej mod fagprøven 1 

og 2” fra Forlaget 94 til administrationsuddannelsen. Derudover udleveres 

supplerende materialer i begrænset omfang. Du skal regne med forberedende 

læsning inden skoleperioden samt daglig forberedelse til undervisningen på op 

til 1,5 time. 

 

Målpinde der kan indgå i skoleperioden 

1. Eleven tager ansvar for egen rolle i virksomheden og udfører sine arbejdsopgaver under 

forståelse af kvalitet, professionel kommunikation og kritisk informationsbehandling. Eleven 

forholder sig samtidigt til den administrative funktion i forhold til virksomheders forskellige 

funktioner som f.eks. salg, indkøb, HR, mv.  

 

2. Virksomhedsforståelse og økonomi 

 

3. Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, 

mål, strategi, ide og organisationsteori, og eleven kan medvirke ved tilrettelæggelsen af 

administrative arbejdsopgave på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige 

vilkår mv 

 

4. Eleven har kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan 

optimere virksomheders forretningsgange, herunder f.eks. ved kendskab til værdikæder og 

anvendelse af lean, og eleven behersker værktøjer og metoder til at optimere egne 

arbejdsopgaver inden for administrative funktioner.  

 

5. Eleven har kendskab til væsentlige økonomiske begreber i forhold til administrative funktioner, - 

og eleven kan medvirke ved beregningen af, hvilke ressourcer der indgår i udførelsen af en 

administrativ arbejdsopgave, herunder ved anvendelse af f.eks. cost benefit og balanced 

scorekort.  
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6. Virksomhedskultur og kommunikation:  

 

7. Elevens har forståelse af egen rolle som en intern servicefunktion, og eleven kan tilpasse adfærd 

og løsning af arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens kultur og lederstil, menneskesyn, 

medarbejdermatch, netværksdannelse mv.  

 

8. Eleven har kendskab til medarbejdermotivation, herunder f.eks. medarbejderudvikling og 

medarbejder trivsel.  

 

9. Eleven har forståelse af betydningen af egen skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til 

virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik, og eleven behersker et sprog, der er nuanceret i 

forhold til modtager og situation. 

 

10. Eleven har forståelse af betydningen af konflikthåndtering både intern og ekstern, og eleven kan 

anvende grundprincipper for konflikthåndtering, herunder f.eks. assertion, i forhold til kunder og 

kolleger.  

 

11. Kvalitet i virksomheden:  

 

12. Eleven har med udgangspunkt i egne arbejdsopgaver forståelse af kvalitet i virksomheden, og 

eleven behersker metoder og værktøjer til kvalitetssikring og kvalitetsstyring af administrative 

arbejdsopgaver. 01-07-2013 og fremefter  

 

13. Eleven kan prioritere egne arbejdsopgaver og koordinere arbejdsopgaver i forhold til 

virksomhedens øvrige funktioner, herunder f.eks. i forbindelse med projektarbejde og 

mødeplanlægning. 01-07-2013 og fremefter  

 

14. Eleven kan anvende kritisk informationsindsamling og -behandling, og eleven kan indsamle data 

og behandle dem kritisk i forhold til f.eks. spørgeskema og interview 

 

 

Skoleperiode 2 – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

 Arbejder du fortsat med virksomhedsforståelse og din egen rolle i 

virksomheden. Du arbejder mere indgående med: 

o Virksomheders forretningsgange, herunder værdikæder og 

procesoptimering 

o Økonomiske nøgletal og cost benefit 

o Skriftlig og mundtlig kommunikation herunder normer for 

sprogbrug og sprogets rolle i forbindelse med administrative 

opgaver 

o Kvalitetssikring og kvalitetsstyring herunder også vurdering og 

evaluering af egne arbejdsprocesser 

 

 Får du desuden en introduktion til dataindsamling.  

 



25 
 
 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af opgaver (individuelle såvel som gruppeopgaver) som præsenteres 

eller afleveres. Alle opgaver gemmes i din portfolio. 

I forbindelse med præsentation af opgaver arbejder vi løbende med 

kommunikation og feedback. 

I undervisningen på skoleperiode 2 får du uddybende kendskab til forskellige 

modeller og værktøjer til at beskrive og vurdere virksomheden f.eks.: 

 E-V-R (kongruensmodel) 

 Business Model Canvas 

 Value Proposition Designer 

 Customer Journey Mapping 

 Porters værdikæde 

 Den lærende organisation 

 Styringsniveauer 

 Swot 

 Balanced scorecard 

 Blue/red ocean 

 Planlægningsmodeller og processtyring 

 Corporate communication 

 Kommunikationsmodeller 

 Dupont-pyramiden 

 Cost-benefit analyse 

 Organisationsprincipper 

 Dataindsamling 

 

En række af de emner, som du præsenteres for i løbet af skoleperiode 2, vil det 

være muligt at arbejde videre med i forbindelse på valgfri moduler jfr. 

valgfagskataloget. 

I skoleperiode 2 fortsætter du arbejdet med din portfolio.  

I din portfolio samler, bearbejder og organiserer du materiale, der knytter sig til 

undervisningens emner.  

Ved afslutningen af skoleperioden skal du aflevere din portfolio.  

Din portfolio er således dokumentation af dit arbejde og læring, den danner 

senere udgangspunkt for arbejdet med din fagprøve og indgår i den samlede 

evaluering og bedømmelse. 

I slutningen af skoleperioden får du udleveret en mellemskoleopgave. Her skal 

du med udgangspunkt i et konkret emne fra undervisningen med tilhørende 

teori foretage en undersøgelse og/eller dataindsamling med udgangspunkt i 
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praktikvirksomheden. Din undersøgelse/dine data skal bearbejdes i 

skoleperiode 3. 

Vi anbefaler på det kraftigste, at du tager notater undervejs i forløbet, både 

under læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne 

kan med stor fordel anvendes i forbindelse med din portfolio samt den 

afsluttende fagprøveskrivning.  

Det er en forudsætning for undervisningen, at du så vidt som muligt inddrager 

relevante og konkrete eksempler fra praktikvirksomheden  

Det læser du:  

På uddannelsen benyttes bøgerne: ”Teori og metode – på vej mod fagprøven 1 

og 2” fra Forlaget 94 til administrationsuddannelsen. Derudover udleveres 

supplerende materialer i begrænset omfang.  

Du skal regne med forberedende læsning inden skoleperioden samt daglig 

forberedelse til undervisningen på op til 1,5 time 

Målpinde der kan indgå i skoleperioden 

1. Eleven tager ansvar for egen rolle i virksomheden og udfører sine arbejdsopgaver under 

forståelse af kvalitet, professionel kommunikation og kritisk informationsbehandling. Eleven 

forholder sig samtidigt til den administrative funktion i forhold til virksomheders forskellige 

funktioner som f.eks. salg, indkøb, HR, mv.  

 

2. Virksomhedsforståelse og økonomi 

 

3. Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, 

mål, strategi, ide og organisationsteori, og eleven kan medvirke ved tilrettelæggelsen af 

administrative arbejdsopgave på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige 

vilkår mv 

 

4. Eleven har kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan 

optimere virksomheders forretningsgange, herunder f.eks. ved kendskab til værdikæder og 

anvendelse af lean, og eleven behersker værktøjer og metoder til at optimere egne 

arbejdsopgaver inden for administrative funktioner.  

 

5. Eleven har kendskab til væsentlige økonomiske begreber i forhold til administrative funktioner, - 

og eleven kan medvirke ved beregningen af, hvilke ressourcer der indgår i udførelsen af en 

administrativ arbejdsopgave, herunder ved anvendelse af f.eks. cost benefit og balanced 

scorekort.  

 

6. Virksomhedskultur og kommunikation:  

 

7. Elevens har forståelse af egen rolle som en intern servicefunktion, og eleven kan tilpasse adfærd 

og løsning af arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens kultur og lederstil, menneskesyn, 

medarbejdermatch, netværksdannelse mv.  
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8. Eleven har kendskab til medarbejdermotivation, herunder f.eks. medarbejderudvikling og 

medarbejder trivsel.  

 

9. Eleven har forståelse af betydningen af egen skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til 

virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik, og eleven behersker et sprog, der er nuanceret i 

forhold til modtager og situation. 

 

10. Eleven har forståelse af betydningen af konflikthåndtering både intern og ekstern, og eleven kan 

anvende grundprincipper for konflikthåndtering, herunder f.eks. assertion, i forhold til kunder og 

kolleger.  

 

11. Kvalitet i virksomheden:  

 

12. Eleven har med udgangspunkt i egne arbejdsopgaver forståelse af kvalitet i virksomheden, og 

eleven behersker metoder og værktøjer til kvalitetssikring og kvalitetsstyring af administrative 

arbejdsopgaver. 01-07-2013 og fremefter  

 

13. Eleven kan prioritere egne arbejdsopgaver og koordinere arbejdsopgaver i forhold til 

virksomhedens øvrige funktioner, herunder f.eks. i forbindelse med projektarbejde og 

mødeplanlægning. 01-07-2013 og fremefter  

 

14. Eleven kan anvende kritisk informationsindsamling og -behandling, og eleven kan indsamle data 

og behandle dem kritisk i forhold til f.eks. spørgeskema og interview 

 

Skoleperiode 3 – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejder du med vurdering og virksomhedens funktioner og procedure med 

udgangspunkt i virksomhedens mål og strategier. Arbejdet er fokuseret 

omkring udarbejdelsen af en fagprøvedisposition og en problemformulering for 

din fagprøve. I fagprøvedispositionen og problemformuleringen skal du 

forholde dig kritisk analyserende til de administrative funktioner og procedurer 

du har indgået i som elev. Områderne for fagprøvedispositionen og 

problemformuleringen kan f.eks. være kvalitetssikring, tilrettelæggelse af 

arbejdsprocesser, kommunikation eller andre administrative funktioner.  

Du skal derved vise, at du har en forståelse for din egen rolle som 

servicefunktion i virksomheden, og på baggrund af relevant 

informationsindsamling og –bearbejdning kan komme med forslag til 

tilrettelser og/eller optimering forslag i forhold til ovenstående emner.  

Gennem fagprøvedispositionen skal du også vise evnen til at planlægge og 

prioritere arbejdsopgaver ved projektarbejde i forhold til dine daglige 

funktioner. 
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Det laver du: 

Undervisningen tager udgangspunkt i udarbejdelsen af en fagprøvedisposition 

med en konkret problemstilling fra virksomheden, som du efterfølgende bruger 

til udarbejdelse af fagprøven. 

Ugen forløber med teoretisk baserede oplæg om udarbejdelse af undersøgelser 

i egen virksomhed gennem dataindsamling og bearbejdning samt anvendelse 

af forskellige teorier fra tidligere skoleophold og valgfag mv.  

De teoretiske oplæg vil være efterfulgt af præsentation og diskussion af 

elevernes egne undersøgelser fra mellemskoleopgaven fra 2. skoleperiode. 

Ud over gennemgang, præsentationer og diskussion af forskellige 

undersøgelsesdesign vil der være et stort fokus på individuelt arbejde med 

fagprøvedispositionen ud fra dit valgte emne. Der vil være afsat tid til både 

gruppe- og individuel vejledning og diskussion ud fra din konkrete 

problemstilling.  

I undervisningen på skoleperiode 3 får du kendskab til og skal anvende 

forskellige modeller og værktøjer til at lave en undersøgelse i virksomheden 

samt dataindsamling og bearbejdning, herunder: 

 Undersøgelse og rapportskrivning  

 Fagprøvedisposition 

 Problemformulering 

 Undersøgelsesdesign og valg af metode 

 Valg af teori i forhold til problemformulering 

 Indsamling og bearbejdning af kvantitative data 

 Indsamling og bearbejdning af kvalitative data 

 Vurdering af indsamlede data 

 Planlægning af proces og opgaver  

 

I arbejdet med fagprøvedispositionen og problemformulering kan du anvende 

den portfolio, som du har arbejdet med gennem dine øvrige skoleophold.  

I slutningen af skoleperioden skal du have godkendt din problemformulering i 

din virksomhed af den elevansvarlige eller ansvarshavende leder. Formålet er 

at sikre, at virksomheden er indforstået med det emne, du ønsker at undersøge 

i din fagprøve og kan støtte dig i informationssøgning samt bearbejdning i 

arbejdet med fagprøven. 

Fagprøvedispositionen og den godkendte problemformulering afleveres som 

afslutning på skoleperiode 3. Derefter får du tildelt en vejleder til det videre 

arbejde med din fagprøve. Det er dit ansvar at kontakte din vejleder og aftale 
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konkret vejledning i arbejdet med din fagprøve. Din vejleder vil som 

udgangspunkt også være din eksaminator til den mundtlige eksamination. 

Det læser du:  

Du skal regne med forberedende læsning inden skoleperioden samt daglig 

forberedelse til undervisningen på op til 1,5 time. 

Det forventes at du har læst følgende: 

Bog 1: ”Administrationsuddannelsen: Teori og Metode – 1”, kap 7,8 og 9. 

Forlaget ’94, 2012 - 5. udg. 1. opl. 

Fagprøven – på vej mod fagprøven 

Beskrivelse af fagprøve findes på www.cphwest.dk 

Målpinde der kan indgå i skoleperioden 

1. Eleven tager ansvar for egen rolle i virksomheden og udfører sine arbejdsopgaver under 

forståelse af kvalitet, professionel kommunikation og kritisk informationsbehandling. Eleven 

forholder sig samtidigt til den administrative funktion i forhold til virksomheders forskellige 

funktioner som f.eks. salg, indkøb, HR, mv.  

 

2. Virksomhedsforståelse og økonomi 

 

3. Eleven har kendskab til virksomheders struktur og opbygning, herunder f.eks. vision og mission, 

mål, strategi, ide og organisationsteori, og eleven kan medvirke ved tilrettelæggelsen af 

administrative arbejdsopgave på baggrund af en given vision, strategi, arbejdsmarkedsmæssige 

vilkår mv 

 

4.  Eleven har kendskab til forretningsgange i virksomheder og kan bidrage til, hvordan man kan 

optimere virksomheders forretningsgange, herunder f.eks. ved kendskab til værdikæder og 

anvendelse af lean, og eleven behersker værktøjer og metoder til at optimere egne 

arbejdsopgaver inden for administrative funktioner.  

 

5. Eleven har kendskab til væsentlige økonomiske begreber i forhold til administrative funktioner, - 

og eleven kan medvirke ved beregningen af, hvilke ressourcer der indgår i udførelsen af en 

administrativ arbejdsopgave, herunder ved anvendelse af f.eks. cost benefit og balanced 

scorekort.  

 

6. Virksomhedskultur og kommunikation:  

 

7. Elevens har forståelse af egen rolle som en intern servicefunktion, og eleven kan tilpasse adfærd 

og løsning af arbejdsopgaver i forhold til virksomhedens kultur og lederstil, menneskesyn, 

medarbejdermatch, netværksdannelse mv.  

 

8. Eleven har kendskab til medarbejdermotivation, herunder f.eks. medarbejderudvikling og 

medarbejder trivsel.  
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9. Eleven har forståelse af betydningen af egen skriftlig og mundtlig kommunikation i forhold til 

virksomhedens sprogbrug og evt. sprogpolitik, og eleven behersker et sprog, der er nuanceret i 

forhold til modtager og situation. 

 

10. Eleven har forståelse af betydningen af konflikthåndtering både intern og ekstern, og eleven kan 

anvende grundprincipper for konflikthåndtering, herunder f.eks. assertion, i forhold til kunder og 

kolleger.  

 

11. Kvalitet i virksomheden:  

 

12. Eleven har med udgangspunkt i egne arbejdsopgaver forståelse af kvalitet i virksomheden, og 

eleven behersker metoder og værktøjer til kvalitetssikring og kvalitetsstyring af administrative 

arbejdsopgaver. 01-07-2013 og fremefter  

 

13. Eleven kan prioritere egne arbejdsopgaver og koordinere arbejdsopgaver i forhold til 

virksomhedens øvrige funktioner, herunder f.eks. i forbindelse med projektarbejde og 

mødeplanlægning. 01-07-2013 og fremefter  

 

14. Eleven kan anvende kritisk informationsindsamling og -behandling, og eleven kan indsamle data 

og behandle dem kritisk i forhold til f.eks. spørgeskema og interview 

 

 

Skoleperiode 4 – 1 uge, fagprøveskrivning 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejde du med udarbejdelse af din fagprøve. Du planlægger selvstændigt uge 

efter dit behov og din skriveproces. 

Det laver du:  

I løbet af skriveugen skal du have færdiggjort din fagprøve, som skal afleveres 

på kontoret i slutningen af ugen. De nærmere detaljer om krav, omfang og 

aflevering findes i fagprøvebeskrivelsen ”Fagprøven – på vej mod fagprøven” 

på www.cphwest.dk. 

Du planlægger selv din tid og dine opgaver for ugen i forhold til din 

arbejdsproces. Du kan derfor også selv bestemme det mest hensigtsmæssige 

arbejdssted, som ikke behøver at være på skolen eller i virksomheden. 

Du kan efter behov aftale vejledning med din vejleder ud fra konkrete 

vejledningsspørgsmål eller emner. 

Det læser du:  

Du har selv ansvaret for inddragelse af relevant teori og omfang samt empiri i 

din fagprøve. Du kan afstemme det teoretiske indhold og omfang med din 

vejleder. 

http://www.cphwest.dk/
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Der er derfor ikke et særskilt pensum for ugen, men det bygger på alt, som du 

har arbejdet med på de obligatoriske skoleophold og valgfag. 

Tidsforbruget for uge afhænger af din tilrettelæggelse af arbejdet med 

fagprøven, og hvor langt du er. Der kan derfor forekomme arbejde langt ud over 

en normal arbejdsuge. 

Målpinde  

Fagprøve: Kontor m/speciale 

 

 

Bogføring i praksis – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejder du med forståelse og anvendelse af de grundlæggende regler for 

bogføringen ved det dobbelte bogholderi og træner bogføring i 

økonomisystemet C5 eller Economic. 

Du lærer dermed et økonomisystem at kende, så du kan lave grundlæggende 

bogføringer af bilag vedr. Indkøb og salg af vare samt registrering af forskellige 

omkostninger og privatforbrug. Bogføringer sker ud fra specifik kontoplan og 

konteringsvejledning. 

Der ud over arbejdes der med udskrifter af konterede bilag og saldi til brug for 

analyser, budgetter, nøgletal samt relevante rapporter. 

Kurset kan med fordel tages før det andet valgfag, der handler om debitor, 

kreditor og lagerstyring. 

Det laver du: 

Målet med valgfaget er, at du skal kunne anvende et økonomisystem til 

bogføring og spore specifikke konteringer i systemet. Du skal også kunne vælge 

relevante udskrifter i forhold til analyse og rapportering fra økonomisystemet. 

Faget er et praktisk orienteret fag, hvor størstedelen af arbejdet er individuelle 

opgaver vedr. Bogføring og bogholderi. 

Der vil være mindre oplæg i forhold til anvendelse af systemerne og 

bogføringsregler ved kontering af f.eks. forskellige omkostningstyper. 

Dertil kommer opgaver med informationssøgning og forståelse af 

bogføringsloven, virksomhedsregistrering samt momsafregning. 
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Der arbejdes i C5 med specifikke regnskabsfiler som afleveres. Opgaver om 

udskrifter, informationssøgning og forståelse samles i et worddokument, som 

også afleveres.  

Det læser du:  

Forberedende læsning til valgfaget er Bog 1, kap. 6 – Økonomisk forståelse i 

virksomheden. 

Det anbefales kraftigt, at du orienterer dig om bogføring ud fra det dobbelte 

bogholderi og evt. repeterer opgaver om bogføring fra faget Erhvervsøkonomi 

på grundforløbet. 

Anden supplerende materialer læst inden valgfaget vil du blive orienteret om og 

de vil blive lagt på elevplan. 

Du skal i løbet af valgfaget regne med 1,5 times daglig forberedelse. 

Målpinde  

1. Eleven skal opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne 

foretage registreringer og dokumentation herfor. 

2. Eleven skal kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser.  

3. Eleven skal opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem.  

4. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante 

dækningsbidragsanalyser.  

5. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde budget og foretage 

budgetopfølgning.  

6. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde nøgletal 

7. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante 

regnskabsrapporter. 01-07-2008 og fremefter 

 

 

Debitor, kreditor og lagerstyring – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul: 

Arbejder du med forståelse af virksomhedens logistik med henblik på 

økonomisk styrring af debitorer, kreditorer og lager. 

Forståelsen af virksomhedens logistik vil være teoretisk, praktisk og 

økonomisk, så du bliver i stand til selvstændigt at varetage styringen af 

virksomhedens debitorer, kreditorer og lager i et økonomisystem. 

Valgfaget koncentrerer sig derfor om forståelse af forskellige logistikprincipper 

og økonomiske konsekvenser for virksomheden ved valg af logistikprincip samt 

praktisk opsætning og vedligeholdelse i et økonomisystem. 
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Valgfaget Bogføring i praksis omhandler den grundlæggende brug af et 

økonomisystem og kan med fordel tages før dette fag. 

Det laver du: 

Målet med valgfaget er, at du selvstændigt skal kunne varetage arbejdet med 

styring af virksomhedens debitorer, kreditorer og lager i et økonomisystem. 

Faget er både praktisk og teoretisk orienteret, hvor størstedelen af arbejdet er 

individuelle opgaver vedr. opsætning og vedligeholdelse af debitor-, kreditor- 

og lagermodul i økonomidelen af et ERP-system. 

Der ud over vil der være oplæg i forhold til logistikprincipper, økonomiske 

konsekvenser og anvendelse af systemerne. 

I løbet af ugen vil du blive præsenteret for individuelle- og gruppeopgaver 

omhandlende kreditor-, debitor- og lagerstyringens betydning for 

virksomhedens likviditet og omkostninger samt økonomisk 

konsekvenssimulering i Excel af forandringer i sammensætningen af debitorer, 

kreditorer og lager. Samt analyse af konkrete virksomheders logistik ud fra 

økonomiske nøgletal rea deres årsregnskaber.  

Der arbejdes i C5 med specifikke regnskabsfiler som afleveres. Opgaver om 

forståelse af logistikprincipper og konsekvenssimulering samles i Excel- og 

Wordfiler som også afleveres.  

Arbejdet med analyse af de konkrete virksomheder foregår i grupper og skal 

sidst på ugen fremlægges i plenum. 

Du vil inden kurset blive oplyst om hvilket materiale, der forventes læst før og 

under kurset. 

Det læser du:  

Forberedende læsning til valgfaget er Bog 1, kap. 6 – Økonomisk forståelse i 

virksomheden og Bog 2, kap 6 - Logistik. 

Det anbefales kraftigt, at du orienterer dig om bogføring ud fra det dobbelte 

bogholderi og evt. repeterer opgaver om bogføring fra faget Erhvervsøkonomi 

på grundforløbet. 

Anden supplerende materialer læst inden valgfaget vil du blive orienteret om og 

de vil blive lagt på elevplan. 

Du skal i løbet af valgfaget regne med 1,5 times daglig forberedelse. 
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Målpinde  

Deltageren kan selvstændigt varetage virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring ved hjælp af et 

økonomistyringsprogram 

 

Design og automatisering af regneark – 2 dage 

Indholdsbeskrivelse: På kurset design og automatisering, starter du med at ”varme op” med noget 

grundlæggende Excel? Herunder brugen af Officeknappen og Hurtig adgang. 

Du skal også varme lidt op med redigering af diagrammer i forbindelse med 

Excel. 

Derefter kigger vi på sammenfletning af data fra et eller flere regneark – dette 

kan gøres på forskellige måder: 

 Simpel manuel addition 

 SUM-funktionen 

 Data Dataværktøjer Konsolider 

 Herunder introduceres kæder.Vi skal også kigge på navngivning af 

celler og beskyttelse af regneark. Brugen af formler. Herunder kontrol 

af referencer og beregningstrin.Indlejrede formler: 

 Begrebet kæder udvides  

 

Målpinde  

  

1. Eleven kan arbejde med flere ark i samme projektmappe, herunder oprette formler på tværs 

af flere regneark således at eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen. 

2. Eleven kan automatisere regnearket ved hjælp af de indbyggede funktioner og faciliteter.  

 

Anvendelse af regneark til enkle beregninger – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: Du arbejder individuelt med din pc og opgaverne. Der vil typisk være en 

gennemgang af emnet og derefter vil du selv løse nogle opgaver. 

På kurset anvendelse af regneark til talbehandling, skal du arbejde med 

følgende emner: 

 Budget – tekst, tal og formler 

 Rejseafregning - Talformatering 

 Formatering, udseende 

 Budget – Sideopsætning, autosum 

 Valgresultater - Funktioner 

 Valutaberegning – Absolut reference 

 Adresseliste - Sortering 

 Beskyttelse af celler og celleområder 

 Datapræsentation - Diagram  
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 Familiens budget – Afsluttende opgave 

 

Kurset kan med fordel tages før det andet Excel, der handler om design og 

automatisering af regneark. Er du nybegynder eller mangler rutine, kan du også 

med fordel tage dette kursus. 

Målpinde  

1. Eleven kan oprette nye og redigere eksisterende regneark samt oprette enkle formler og foretage 

flytning og kopiering heraf under hensyntagen til regnearkets opbygning. 

2. Desuden kan eleven formatere et regneark, så det er præsentabelt og overskueligt, og sortere og 

filtrere data i eksempelvis kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser samt 

definere sideopsætning til udskrivning af regneark. 

 

 

 

International handel – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

På kurset “International handel”, skal du lære om og arbejde med teori og 

praktiske eksempler, der vedrører danske virksomheders handel med udlandet. 

Hvad skal du være opmærksom på, så virksomhedens varer kommer hurtigt og 

præcist frem til eller fra samhandelspartnerne. I løbet af ugen kan der 

forekomme besøg på virksomheder, institutioner eller organisationer, der 

arbejder og handler med udlandet. 

Arbejdet vil tage udgangspunkt i din og din virksomheds verden.  

Arbejdet vil bestå af teoretiske gennemgang kombineret med case-arbejder, 

hvor du skal fremlægge sammen med andre fra holdet. 

Tidligere har vi været på besøg hos; 

 Folketingets Europa-informationskontor 

 Udenrigsministeriet 

 

Kombineret med besøg fra virksomheder der arbejder inden for faget. 

Målpinde  

1. Eleven kender Danmarks internationale handel fordelt på lande/regioner og varer.  

2. Eleven kender til teorier for hvorfor international handel opstår.  

3. Eleven kender gældende relevant lovgivning og regelsæt på væsentlige markeder, herunder bl.a. 

CISG (Den internationale købelov) 

4. Eleven kender til international handelspolitik, herunder bl.a. handelsrestriktioner.  

5. Eleven kender de almindeligst forekommende transport- og forsikringsforhold i international 

handel.  
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6. Eleven kan anvende metoder til sikring af internationale betalinger, herunder remburser og 

kurssikring. 

7. Eleven kender til de forskellige typer af transport- og tolddokumenter og kan anvende de 

almindeligst forekommende.  

 

Kommunikation og konflikthåndtering og service – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Her kommer du til at arbejde med dig selv og din egen adfærd i forskellige 

situationer. 

Med afsæt i en række kommunikationsmodeller lærer du at analysere og 

vurdere mennesker, som du er i dialog med….kunder, kollegaer, ledelse mv.  

Og du får konkrete værktøjer, der sætter dig i stand til at forstå og agere o 

forhold til det psykologiske spil, der udspiller sig i forskellige arbejdsmæssige 

og private situationer. 

Du lærer og afprøver forskellige tekniker til konfliktstyring og –håndtering.  Og 

får indblik i, hvordan en spændt situation kan vendes til det modsatte. 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 

Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet. 

Det læser du:  

Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. Deltageren kan skelne mellem professionel serviceorienteret adfærd og mellem 

konfliktfremmende og -dæmpende adfærd og kan anvende dette gennem sin personlige 

fremtræden og adfærd i forbindelse med serviceydelser. 

2. Endvidere kan deltageren anvende enkle teknikker til håndtering af konflikter med baggrund i 

forståelse af menneskers psykologiske spil og forskellige roller, herunder egne roller og adfærd i 
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forhold til kolleger, ledelse samt brugere, som fx. kunder, patienter, beboere m.v. Der udover kan 

deltageren udvise forståelse for krisereaktioner. 

3. Endelig kan deltageren anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres liv- og 

arbejdssituationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på en 

hensigtsmæssig serviceorienteret og mindre konfrontativ måde. 

 

 

Kvalitet og service – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Med udgangspunkt i de seneste forskningsresultater, der afdækker 

betydningen af kundens service- og kvalitetsopfattelse, arbejder vi med 

metoder og modeller, der anvendes i arbejdet med udvikling af servicepakker 

og kvalitetsprocesser. 

Flere af modellerne afprøves ’in real life’, hvor opgaver løses med forudgående 

observationer i virksomheder tæt på undervisningsstedet. 

Du kommer til at arbejde med sammenhængen mellem intern og ekstern 

kommunikation og får belyst det væsentlige i, at alle er med i service- og 

kvalitetsprocesser. 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 

Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet. 

Det læser du:  

Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. Eleven skal kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens 

organisation.  

2. Eleven skal kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdspartners syn på 

virksomheden.  
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3. Eleven skal kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt 

samarbejde mellem virksomhedens enheder. 

4. Eleven kende begreberne ekstern og intern kvalitet. 01-07-2008 og fremefter 

5. Eleven skal kunne yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner.  

6. Eleven skal kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete 

arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner. 

7. Eleven skal beherske at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse 

med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation. 

 

 

Ledelse af teams (Teambuilding for selvstyrende grupper) – valgfag administration – 2 dage 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Her ser vi på de mekanismer, der rører sig i et team og i samspillet mellem 

medarbejdere, team og ledelse. 

Vi ser på sammensætning og optimering af teams, samt hvordan man i det 

daglige fortsætter udviklingen af teamsamarbejdet, effektivitet og resultater.   

Vi ser på teamroller, samt måden vi lærer og arbejder på. 

Du får indblik i og kommer til at arbejde med forskellige ledelsesmodeller.    

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 

Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet 

Det læser du:  

Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. På baggrund af viden om de mekanismer, der skaber en højtydende gruppe med stærke 

indbyrdes relationer, kan deltageren definere forbedringsområder i en gruppe og derved øge 

kompetencen til at løse opgaver og nå mål. 
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2. Til fremme af teamudviklingsprocessen kan deltageren anvende en lærings- og teamrollemodel 

samt foretage procesanalyse og efterfølgende iværksætte de støtteaktiviteter, som et team har 

brug for.og fremefter måde og håndtere aggressive episoder på en hensigtsmæssig 

serviceorienteret og mindre konfrontativ måde. 

 

 

Personlig kommunikation og service  – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: Du bliver i stand til at håndtere forskellige kommunikations-situationer i din 

arbejdssituation og i privatlivet. Du lærer værktøjer til at tilpasse din 

kommunikation til modtageren. Du lærer at analysere en 

kommunikationssituation, med henblik på konfliktløsning. Endelig ser vi på 

hvordan kultur indvirker på en kommunikationssituation. 

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af øvelser og evt. gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. I 

forbindelse med præsentation af opgaver arbejder vi løbende med 

kommunikation og feedback. 

Du kommer til at arbejde med følgende modeller: 

 Den tredelte hjerne 

 Konflikthåndtering 

 Repræsentationssystemer 

 Transaktionsanalyse 

 Kulturdimensioner 

 

Målpinde  

1. Eleven kan anvende spørgeteknik og forstå, hvordan forskellige typer spørgeteknik kan styre 

samtalen. 

2.  Eleven kan analysere og reflektere over forskellige kommunikationshændelser.  

3. Eleven kan sætte rammer og lægge en strategi for samtalen i forhold til formålet (f.eks. 

forskellige former for interviews eller motiverende samtaler) 

4. Eleven kan gennem aktiv lytning og kendskab til kropssprog bidrage til effektiv opgave- og 

problemløsning.  

5. Eleven kan anvende kommunikationsmetoder til løsning af konflikter.  

6. Eleven kan anvende og vurdere sprogbrugen i den aktuelle situation og kontekst.  

7. Eleven kan gennem kendskab til/anvendelse af analyseværktøjer indenfor kommunikation og 

øge forståelsen for menneskers reaktionsmønstre. 

8. Eleven kan anvende og udvikle den kulturelle dimension i kommunikationen i 

virksomhedskulturen og fremmede landes kulturbaggrund. 

9. Eleven kan udvikle egen evne til at lære (bl. fremmedsprog og ny teknologi). Herunder informere 

og holde sig informeret -både i en face to face - kommunikation og ved hjælp af e-mails og evt. 

virksomhedens intranet. 
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Projektstyring – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: Det gennemgående emne for skoleopholdet er projektstyring.  

Du kommer gennem hele projektforløbet, fra målsætning til tidsplan. 

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen, 

efterfulgt af gruppearbejde. Under hele modulet arbejdes der i faste grupper, 

hvor I løbende udvikler jeres case-projekt. Projektet fremlægges ved 

afslutningen af modulet.  

Du kommer til at arbejde med følgende modeller: 

 Projektstyring 

 Målhieraki 

 Interessentanalyse 

 Risikoanalyse 

 Milepælsplan 

 Gantt plan 

 Kompetencematrix 

 

Målpinde  

1. Eleven har kendskab til grundlæggende elementer ved projektarbejde, herunder arbejdsformen, 

grundelementer, projekttyper. 

2. Eleven har kendskab til projekt indhold og forløb, herunder strukturering, interessenter, mål, 

forløb, implementering,omverdenen og afslutning. 

3. Eleven har kendskab til planlægning af projekter via situationsanalyser, valg af fremgangsmåde, 

følsomme områder og den praktiske udførelse. 

4.  Eleven har kendskab til organisering af projekter, herunder organisationsformer, etablering, 

afvikling af projektorganisationer mv. 

5. Eleven har kendskab til projektorganisationens arbejdsformer via arbejdsmønstre, beslutnings- 

og referencegrupper, konfliktbehandling, samarbejde og effektivitet. 

6. Eleven har kendskab til projektledelse, herunder opgaver, personlig ledelse, krav til 

projektlederen.  

7. Eleven har kendskab til projektstyring på områder som tids- og arbejdsstyring, ressource-, 

materiale-, økonomi- og kontraktstyring. 

8.  Eleven har kendskab til projektledelsens resultatstyring gennem tekniske målinger, 

kvalitetsstyring, konfigurationsstyring, disponeringstænkning og værditænkning. 

9. Eleven har kendskab til styring af projektaktivitet i en virksomhed, herunder igangsætning af nye 

projekter, styring af mængden af projekter, organisering af sideløbende projekter og 

virksomhedsledelse gennem projekter. 

 

 

Præsentationsteknik – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Med udgangspunkt i udvalgte kommunikationsmodeller og –teorier analyseres 

modtagergruppen, så der kan lægges en form for kommunikationsstrategi. 
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Du kommer til at arbejde med forskellige værktøjer til at planlægge og 

strukturere en præsentation. 

Du introduceres til og arbejder med forskellige visualiseringsværktøjer og 

præsentationstekniker. 

Undervejs arbejdes med den personlige fremtræden og bevidst brug af denne i 

selve præsentationen. 

Der arbejdes med løbende evaluering og videreudvikling af præsentationer. 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 

Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet. 

Det er en god ide, at medbringe egen bærbar, hvis du undervejs vil arbejde med 

egne materialer tage notater undervejs i forløbet, både under læsning af 

teorierne, og i klassen når vi arbejder 

Det læser du:  

Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. Eleven skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. Eleven skal kunne 

vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og 

instruktion. 

2. Eleven skal kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation.  

3. Eleven skal beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til 

præsentation og instruktion fx mindmap systemet, lektionsplan, manual osv. 

4. Eleven skal beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx 

overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg. 

 

 

Referat og notatteknik – 2 dage 
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Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejder du med at tage notater og skrive referater.  

Du skal i rollen som referent kunne fastholde det væsentlige fra møder, 

samtaler mv. ved hjælp af forskellige lytte- og notatteknikker, f.eks. notater på 

papir og elektronisk. Ud fra notaterne skal du kunne skrive forskellige typer 

referater, der er afpasset efter mødetype og målgruppe i forbindelse med den 

administrative funktion. 

Du skal være bevidst om, hvad referatet efterfølgende skal anvendes til og 

sørge for, at sprog, indhold, opbygning distributionsform passer til formålet.  

Det laver du:  

Du kommer til at skrive meget i løbet af kurset. Undervisningen forløber typisk 

med teorioplæg med efterfølgende diskussion i klassen og mange mindre 

skriveøvelser og opgaver, som enten præsenteres, gennemgås eller afleveres. 

Det læser du:  

Materiale udleveres på selve kurset. Du må forvente hjemmearbejde (primært 

læsning) mellem de to kursusdage.  

Målpinde  

1. Deltageren kan i rollen som referent fastholde det væsentlige fra møder, samtaler mv. ved hjælp 

af forskellige lytte- og notatteknikker, fx notater på papir og elektronisk, mindmaps og 

lydoptagelser. 

2. På basis af notaterne eller lydoptagelser kan deltageren skrive forskellige typer af referater 

afpasset efter mødetype og målgruppe i forbindelse med udførelse af sin administrative funktion. 

3. Endvidere er deltageren bevidst om hvad referatet efterfølgende skal anvendes til og kan afpasse 

sprog, indhold, opbygning distributionsform hertil. 

 

 

Salg og markedsføring – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

I dette forløb er nøgleordet ’forretningsforståelse’, hvor vi stiller skarpt på hvem 

virksomheden arbejder for (kundesegmenter) og hvilken værdi (værdiskabelse) 

virksomheden skal tilføre kunden. 

Du kommer til at arbejde med modeller og teorier til udvikling af 

forretningsmodeller og dybdegående analyser af kundesegmenter, der fører 

direkte videre til en strategi for kommunikationen med kunden. 
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Herefter vælges afsætningskanaler og de platforme virksomheden skal operere 

på. 

Vi ser på, hvordan virksomheden strukturerer og gennemfører sit salgsarbejde 

og efterfølgende arbejder med kunderelationer og fastholdelse af kunden. 

Undervejs ser vi på samspillet mellem marketing- og salgsfunktionen samt 

samspillet med virksomhedens øvrige afdelinger. 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 

Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet. 

Det læser du:  

Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. Eleven skal beherske forretningsplanen og med den kunne beskrive kundesegmenter samt 

definere værdiskabelse, afsætningskanaler og midler til pleje af kunderelationer 

2. Eleven skal kunne anvende de sociale platforme både i forhold til kommunikation, 

markedsføring, planlægning, gennemførelse 

og evaluering af events. 

3. Eleven skal kunne pleje kunderelationer og understøtte mersalg via brug af bl.a. sociale medier 

4. Eleven skal kunne aflæse brugeradfærd og signalværdi i forbindelse med brug af sociale medier.  

5. Eleven skal kunne anvende forskellige metoder og modeller til at strukturere og fremme 

virksomhedens salg både via digitale platforme, i præsentationer og i det opsøgende, personlige 

salg.  

 

 

Skriftlig kommunikation – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På kurset ”Skriftlig kommunikation” skal du arbejde med kommunikation 

generelt og kommunikation som en del af virksomhedens profil og ansigt 

udadtil.  
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Vi arbejder i sær med afsenderens rolle i den skriftlige kommunikation. Vi 

kommer ind på, hvordan skriftsproget kan henholdsvis understøtte og hæmme 

kommunikationen.  

I den forbindelse arbejder vi med: 

 Kommunikationsmodeller 

 Sproglig stil – fokus på ordvalg samt formelt og uformelt sprog 

 Sproglig variation – fokus på sætningsbygning 

 Grammatik – fokus på de mest udbredte fejl 

 Tegnsætning – fokus på kommaer 

 Disposition og layout – fokus på hele tekstens opbygning 

 

Vi ser også nærmere på forskellige genrer indenfor skriftlig 

virksomhedskommunikation herunder mail, hjemmeside og sociale medier 

Det laver du:  

Du kommer til at skrive meget i løbet af kurset. Undervisningen forløber typisk 

med teorioplæg med efterfølgende diskussion i klassen og mange mindre 

skriveøvelser og opgaver (individuelle såvel som gruppeopgaver), som enten 

præsenteres, gennemgås eller afleveres. I forbindelse med præsentation af 

opgaver arbejder vi løbende med kommunikation og feedback. 

I det omfang det er muligt, inddrages eksempler på skriftlig kommunikation fra 

egen praktikvirksomhed.  

Det læser du:  

Udgangspunktet for undervisningen er grundbogens kapitel om skriftlig 

kommunikation. Delemnerne uddybes med supplerende materiale, som 

udleveres på selve kurset. Du må forvente daglig forberedelse til 

undervisningen på op til 1,5 time. 

Målpinde  

6. Eleven skal kende en kommunikationsmodel omhandlende, hvem der kommunikerer (afsender), 

hvad der kommunikeres (budskab), og hvem der kommunikeres til (modtager). 

7. Eleven skal kende det vigtige i en præcis og forståelig skriftlig fremstilling og afsenderens ansvar 

for dette.  

8. Eleven skal kunne vurdere hvilke former for skriftsprog, der hæmmer eller fremmer en 

kommunikation.  

9. Eleven skal beherske forskellige dispositionsprincipper og selvstændigt kunne udarbejde en 

grafisk opstilling af breve, blanketter, rapporter og anden korrespondance. 
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Udvidet skriftlig kommunikation – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

På kurset ”Udvidet skriftlig kommunikation” skal du blive i stand til at kunne 

vurdere og justere dine egne tekster ud fra skriftsproglige normer for medie, 

genre og korrekthed, så de passer til en ønsket målgruppe såvel internt som 

eksternt. 

Vi arbejder videre med virksomhedens/organisationens skriftlige 

kommunikation. I den forbindelse ser vi nærmere på kommunikationsstrategi 

og sprogpolitik.  

Vi arbejder ud fra kommunikationsmodeller, som særligt beskriver skriftlig 

kommunikation. Vi arbejder videre med sproglig variation og korrekthed 

herunder tegnsætning.  

Vi kommer også til at arbejde med forskellige typer af skriftlig argumentation, 

herunder hvilke elementer et skriftligt argument indeholder. 

Endelig lærer du om kravene til det skriftlige arbejde i forskellige faglige og 

uddannelsesmæssige sammenhænge, herunder dokumentation, 

kildehenvisninger, kildekritik, citater, fodnoter o.l. 

Det laver du:  

Du kommer til at skrive meget i løbet af kurset. Undervisningen forløber typisk 

med teorioplæg med efterfølgende diskussion i klassen og mange mindre 

skriveøvelser og opgaver (individuelle såvel som gruppeopgaver), som enten 

præsenteres, gennemgås eller afleveres. Det er en forudsætning, at du vil vise 

dit skriftlige arbejde til andre. I forbindelse med præsentation af opgaver 

arbejder vi løbende med kommunikation og feedback. 

I det omfang det er muligt, inddrages eksempler på skriftlig kommunikation fra 

egen praktikvirksomhed.  

Det læser du:  

Udgangspunktet for undervisningen er grundbogens kapitel om skriftlig 

kommunikation. Delemnerne uddybes med supplerende materiale, som 

udleveres på selve kurset. Du må forvente daglig forberedelse til 

undervisningen på op til 1,5 time. 

Målpinde  

1. Eleven kender til udvidede kommunikationsmodeller og kan forholde dem til en virksomheds 

behov for at kommunikere såvel i forhold til omverdenen som internt  

2. Eleven behersker korrekt brug af forskellige former for skriftsprog, der fremmer kommunikation  
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3. Eleven kan vurdere og justere egne tekster i forhold til givne sprogpolitikker og kan udarbejde 

sprogpolitikker på baggrund af en given virksomhed  

4. Eleven kan formulere sig med hensyn til medie og målgruppe og kan vurdere og justere egne 

tekster  

 

 

Udarbejdelser af projektrapporter – 2 dage 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul 

Skal du arbejde med rapportskrivning herunder: 

 Afgrænsning af problemområde 

 Udarbejdelse af problemformulering 

 Disposition af projektrapport  

 Retningslinjer for rapportskrivning 

 Formidling af undersøgelsesresultater i kort form 

 

Faget handler om rapportskrivning og formidling generelt, men peger i høj grad 

frem mod udarbejdelsen af fagprøven. Det anbefales derfor at gennemføre 

faget før sidste skoleperiode, hvor fagprøvedispositionen skal godkendes.   

Det laver du:  

Selv om undervisningen handler om rapportskrivning generelt, er de 

indledende og formelle dele af fagprøveskrivningen centrale i 

undervisningen.  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med efterfølgende 

diskussion i klassen og mindre opgaver (individuelle såvel som 

gruppeopgaver) som præsenteres, gennemgås eller afleveres. Du får 

mulighed for at indlede den skriftlige del af din fagprøve.  

I løbet af undervisningen skal du arbejde med: 

 indledning   

 problemformulering   

 fagprøvens disposition -  sammenhæng mellem problemformulering, 

analyse og konklusion 

 hensigtsmæssig anvendelse af data   

 formelle krav til rapporten/fagprøven mht. empiri, citater, noter, 

litteraturlister m.m. 

 udarbejdelse af konklusioner og perspektivering  

 formidling af rapportens indhold 
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Det læser du:  

Vejledning til fagprøveskrivning:  

”Fagprøven – på vej mod fagprøven” på www.cphwest.dk. 

Supplerende materiale udleveres, og du må forvente hjemmearbejde (primært 

læsning) mellem de to kursusdage. 

Målpinde  

1. Deltageren kan udarbejde en problemformulering, der er styrende for projektarbejde og 

rapportskrivning samt afgrænse et problemområde således at der er foretaget bevidst til- og 

fravalg. 

2. Deltageren kan konkludere på en analyse og opbygge en projektrapport således at der er 

sammenhæng imellem problemformulering, analyse og konklusion. 

3. Deltageren kan præsentere resultatet af projektet i rapportform, anvende retningslinjer for god 

rapportskrivning og omsætte projektets hovedkonklusioner i kort form, eksempelvis som nyhed 

på nettet, intern nyhedsformidling mv. 

 
 

Specialefagene på kontor administration – ny ordning 

Skoleperiode 1 – kommunikation, 1 uge.  

Indholdsbeskrivelse: På dette modul: 

Arbejder du med at løse opgaver med en professionel tilgang til det skriftlige 

og mundtlige sprog.  

Målpinde 
 

1. Formålet er, at eleven kan løse sine arbejdsopgaver med en professionel tilgang til det skriftlige 

og mundtlige sprog 

2. Eleven kan på baggrund af en mundtlig besked kommunikere et skriftligt budskab og omvendt, 

herunder omsætte en mundtlig besked fra en kollega til en skriftlig besked til en kunde, hvor 

eleven omformulerer talesproget til professionelt skriftsprog og med relevant disposition. 

3. Eleven kan tale situationsbestemt med kolleger, kunder og andre interessenter, herunder 

tilpasse sit ordvalg og emnevalg til den professionelle samtale 

4. Eleven kan foretage kvalitetssikring af egne og andres tekster og kan anvende hjælpemidler 

hertil, fx korrekturlæsning, opsætning, tegnsætning, layout og versionering 

5. Eleven kan vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere mundtligt, skriftligt 

eller digitalt, når eleven formidler en intern besked, en mødeindkaldelse, besked til en kunde, 

en aftale eller lignende 

6. Eleven kan tage forskellige referater og stå for mødetilrettelæggelse med fx mødeindkaldelser, 

bestilling af forplejning og bestilling af lokale. 

 

 

http://www.cphwest.dk/
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Skoleperiode 2 – Optimering af arbejdsprocesser, 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejder du med at kortlægge, analysere og optimere administrative 

arbejdsopgaver samt beregne de økonomiske konsekvenser af optimeringen. 

Der udover skal du planlægge og optimere din egen arbejdsdag. 

Formål 

 

1. Formål er, at eleven kan kortlægge, analysere og optimere administrative arbejdsopgaver samt 

beregne de økonomiske konsekvenser af optimeringen. Derudover skal eleven kunne planlægge 

og optimere sin egen arbejdsdag. 

2. Eleven kan kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og 

udregne de økonomiske påvirkninger heraf.  

3. Eleven kan vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre 

funktioner i virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed. 

4. Eleven kan anvende relevante værktøjer til optimering, herunder it værktøjer til mødehåndtering, 

aftalestyring, adresselister og lignende. 

5. Eleven kan minimere "tidsrøvere", der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere 

mails, møder, kolleger mv. på en effektiv og optimal måde. 

6. Eleven kan udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering 

af en administrativ arbejdsgang og dens betydning for andre. personalegruppers arbejdsrutiner. 

7. Eleven kan anvende modeller til at implementere og vedligeholde løbende forbedringer, dvs. 

justere sine arbejdsrutiner ud fra en given optimering. 

 

 

Skoleperiode 3 – Projekt administration, 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejder du med at indgå i arbejdsopgaver på tværs af virksomheden både 

internt og eksternt 

Målpinde 

1. Formået er, at eleven kan indgå i arbejdsopgaver på tværs af virksomheden både internt og 

eksternt.  

2. Eleven kan koordinere mindre projektopgaver i virksomheden 

3. Eleven kan anvende metoder og it værktøjer til at prioritere egne arbejdsopgaver i forhold til fx, 

hvilke der har forrang for andre, og i forhold til tidsfrister 

4. Eleven kan kvalitetssikre egne arbejdsopgaver, herunder anvende it værktøjer til 

projektadministration og forstå hvordan kvaliteten af eget arbejde påvirker andre 

personalegrupper positivt/negativt 

5. Eleven kan udfylde og ajourføre forskellige projektdokumenter og vedligeholde disse fx risici, 

interessenter, ressourcer, opgave- og tidsstyrring 

6. Eleven har en forståelse af egne stærke og svage sider i samarbejdet med andre af 

virksomhedens medarbejdere, samt kan genkende andre medarbejderes roller og i 

opgaveløsningen. 
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Skoleperiode 4 – 1 uge, fagprøveskrivning. 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejde du med udarbejdelse af din fagprøve. Du planlægger selvstændigt uge 

efter dit behov og din skriveproces. 

Det laver du:  

I løbet af skriveugen skal du have færdiggjort din fagprøve, som skal afleveres 

på kontoret i slutningen af ugen. De nærmere detaljer om krav, omfang og 

aflevering findes i fagprøvebeskrivelsen ”Fagprøven – på vej mod fagprøven” 

på www.cphwest.dk. 

Du planlægger selv din tid og dine opgaver for ugen i forhold til din 

arbejdsproces. Du kan derfor også selv bestemme det mest hensigtsmæssige 

arbejdssted, som ikke behøver at være på skolen eller i virksomheden. 

Du kan efter behov aftale vejledning med din vejleder ud fra konkrete 

vejledningsspørgsmål eller emner. 

Det læser du:  

Du har selv ansvaret for inddragelse af relevant teori og omfang samt empiri i 

din fagprøve. Du kan afstemme det teoretiske indhold og omfang med din 

vejleder. 

Der er derfor ikke et særskilt pensum for ugen, men det bygger på alt, som du 

har arbejdet med på de obligatoriske skoleophold og valgfag. 

Tidsforbruget for uge afhænger af din tilrettelæggelse af arbejdet med 

fagprøven, og hvor langt du er. Der kan derfor forekomme arbejde langt ud over 

en normal arbejdsuge. 

Målpinde  

Fagprøve: Kontor m/speciale 

 

Bogføring i praksis – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Arbejder du med forståelse og anvendelse af de grundlæggende regler for 

bogføringen ved det dobbelte bogholderi og træner bogføring i 

økonomisystemet C5 eller Economic. 

Du lærer dermed et økonomisystem at kende, så du kan lave grundlæggende 

bogføringer af bilag vedr. Indkøb og salg af vare samt registrering af forskellige 

http://www.cphwest.dk/
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omkostninger og privatforbrug. Bogføringer sker ud fra specifik kontoplan og 

konteringsvejledning. 

Der ud over arbejdes der med udskrifter af konterede bilag og saldi til brug for 

analyser, budgetter, nøgletal samt relevante rapporter. 

Kurset kan med fordel tages før det andet valgfag, der handler om debitor, 

kreditor og lagerstyring. 

Det laver du: 

Målet med valgfaget er, at du skal kunne anvende et økonomisystem til 

bogføring og spore specifikke konteringer i systemet. Du skal også kunne vælge 

relevante udskrifter i forhold til analyse og rapportering fra økonomisystemet. 

Faget er et praktisk orienteret fag, hvor størstedelen af arbejdet er individuelle 

opgaver vedr. Bogføring og bogholderi. 

Der vil være mindre oplæg i forhold til anvendelse af systemerne og 

bogføringsregler ved kontering af f.eks. forskellige omkostningstyper. 

Dertil kommer opgaver med informationssøgning og forståelse af 

bogføringsloven, virksomhedsregistrering samt momsafregning. 

Der arbejdes i C5 med specifikke regnskabsfiler som afleveres. Opgaver om 

udskrifter, informationssøgning og forståelse samles i et worddokument, som 

også afleveres.  

Det læser du:  

Forberedende læsning til valgfaget er Bog 1, kap. 6 – Økonomisk forståelse i 

virksomheden. 

Det anbefales kraftigt, at du orienterer dig om bogføring ud fra det dobbelte 

bogholderi og evt. repeterer opgaver om bogføring fra faget Erhvervsøkonomi 

på grundforløbet. 

Anden supplerende materialer læst inden valgfaget vil du blive orienteret om og 

de vil blive lagt på elevplan. 

Du skal i løbet af valgfaget regne med 1,5 times daglig forberedelse. 

Målpinde  

1. Eleven skal opnå kendskab til grundprincipper for bogføring i økonomisystemer, og kunne 

foretage registreringer og dokumentation herfor. 

2. Eleven skal kunne udarbejde kontoplaner i et økonomistyringssystem og konteringsinstrukser.  

3. Eleven skal opnå kendskab til transaktionsspor og kontrolspor i et økonomistyringssystem.  

4. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante 

dækningsbidragsanalyser.  
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5. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde budget og foretage 

budgetopfølgning.  

6. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde nøgletal 

7. Eleven skal kunne anvende økonomistyringssystem til at udarbejde relevante 

regnskabsrapporter.  

 

 

Debitor, kreditor og lagerstyring – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul: 

Arbejder du med forståelse af virksomhedens logistik med henblik på 

økonomisk styring af debitorer, kreditorer og lager. 

Forståelsen af virksomhedens logistik vil være teoretisk, praktisk og 

økonomisk, så du bliver i stand til selvstændigt at varetage styringen af 

virksomhedens debitorer, kreditorer og lager i et økonomisystem. 

Valgfaget koncentrerer sig derfor om forståelse af forskellige logistikprincipper 

og økonomiske konsekvenser for virksomheden ved valg af logistikprincip samt 

praktisk opsætning og vedligeholdelse i et økonomisystem. 

Valgfaget Bogføring i praksis omhandler den grundlæggende brug af et 

økonomisystem og kan med fordel tages før dette fag. 

Det laver du: 

Målet med valgfaget er, at du selvstændigt skal kunne varetage arbejdet med 

styring af virksomhedens debitorer, kreditorer og lager i et økonomisystem. 

Faget er både praktisk og teoretisk orienteret, hvor størstedelen af arbejdet er 

individuelle opgaver vedr. opsætning og vedligeholdelse af debitor-, kreditor- 

og lagermodul i økonomidelen af et ERP-system. 

Der ud over vil der være oplæg i forhold til logistikprincipper, økonomiske 

konsekvenser og anvendelse af systemerne. 

I løbet af ugen vil du blive præsenteret for individuelle- og gruppeopgaver 

omhandlende kreditor-, debitor- og lagerstyringens betydning for 

virksomhedens likviditet og omkostninger samt økonomisk 

konsekvenssimulering i Excel af forandringer i sammensætningen af debitorer, 

kreditorer og lager. Samt analyse af konkrete virksomheders logistik ud fra 

økonomiske nøgletal rea deres årsregnskaber.  
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Der arbejdes i C5 med specifikke regnskabsfiler som afleveres. Opgaver om 

forståelse af logistikprincipper og konsekvenssimulering samles i Excel- og 

Wordfiler som også afleveres.  

Arbejdet med analyse af de konkrete virksomheder foregår i grupper og skal 

sidst på ugen fremlægges i plenum. 

Du vil inden kurset blive oplyst om hvilket materiale, der forventes læst før og 

under kurset. 

Det læser du:  

Forberedende læsning til valgfaget er Bog 1, kap. 6 – Økonomisk forståelse i 

virksomheden og Bog 2, kap 6 - Logistik. 

Det anbefales kraftigt, at du orienterer dig om bogføring ud fra det dobbelte 

bogholderi og evt. repeterer opgaver om bogføring fra faget Erhvervsøkonomi 

på grundforløbet. 

Anden supplerende materialer læst inden valgfaget vil du blive orienteret om og 

de vil blive lagt på elevplan. 

Du skal i løbet af valgfaget regne med 1,5 times daglig forberedelse. 

Målpinde  

Deltageren kan selvstændigt varetage virksomhedens debitor-, kreditor- og lagerstyring ved hjælp af et 

økonomistyringsprogram. 

 

Avanceret regneark 2 – 2 dage 

Indholdsbeskrivelse: På kurset kigger vi på sammenfletning og analyse af data fra et eller flere 

regneark – dette kan gøres på forskellige måder: 

Målpinde  

1. Eleven kan anvende regneark til analyse af store datamængder 

2. Eleven kan håndtere store datamængder fx ved hjælp af opslag, betinget formatering, 

datavalidering mv. 

3. Eleven kan udtrække oplysninger af regneark med store datamængder til viderebearbejdning, fx 

salgsoversigter, lagerstatistikker 

4. Eleven kan analysere store datamængder ved hjælp af pivot-tabeller til statistikker, interaktive 

rapporter, økonomirapporter mv.  

 

Avanceret regneark 1 – 3 dage 



53 
 
 

Indholdsbeskrivelse: Du arbejder individuelt med din pc og opgaverne. Der vil typisk være en 

gennemgang af emnet og derefter vil du selv løse nogle opgaver. 

På kurset anvendelse af regneark til talbehandling, skal du arbejde med 

følgende emner: 

Kurset kan med fordel tages før det andet Excel, der handler om design og 

automatisering af regneark. Er du nybegynder eller mangler rutine, kan du også 

med fordel tage dette kursus. 

Målpinde  

1. Eleven kan anvende regneark til at automatisere og kvalitetssikre udvalgte arbejdsopgaver, 

herunder oprette nye eller redigereeksisterende til kunder, varer, lager mv. 

2. Eleven kan analyse data ved at anvende funktioner til at sortere og filtrere data i eksempelvis 

kundelister, lageroptegnelser, prislister eller varefortegnelser 

3. Eleven kan oprette/anvende formler til at beregne udvalgte nøgletal, herunder på tværs af flere 

ark, så eksempelvis kundelister og lageroptegnelser kan køres sammen 

4. Eleven kan tilpasse regnearkets brugerflade, så regnearket kan anvendes af andre, fx ved at 

anvende låste celler og makroer  

5. Eleven kan formatere regneark, så det kan indgå i præsentationer/rapporter, og så relevante 

data kan udskrives 

 

 

 

International handel – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

På kurset “International handel”, skal du lære om og arbejde med teori og 

praktiske eksempler, der vedrører danske virksomheders handel med udlandet. 

Hvad skal du være opmærksom på, så virksomhedens varer kommer hurtigt og 

præcist frem til eller fra samhandelspartnerne. I løbet af ugen kan der 

forekomme besøg på virksomheder, institutioner eller organisationer, der 

arbejder og handler med udlandet. 

Arbejdet vil tage udgangspunkt i din og din virksomheds verden.  

Arbejdet vil bestå af teoretiske gennemgang kombineret med case-arbejder, 

hvor du skal fremlægge sammen med andre fra holdet. 

Tidligere har vi været på besøg hos; 

 Folketingets Europa-informationskontor 

 Udenrigsministeriet 

Kombineret med besøg fra virksomheder der arbejder inden for faget. 
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Målpinde  

1. Eleven kender Danmarks internationale handel fordelt på lande/regioner og varer.  

2. Eleven kender til teorier for hvorfor international handel opstår.  

3. Eleven kender gældende relevant lovgivning og regelsæt på væsentlige markeder, herunder bl.a. 

CISG (Den internationale købelov) 

4. Eleven kender til international handelspolitik, herunder bl.a. handelsrestriktioner.  

5. Eleven kender de almindeligst forekommende transport- og forsikringsforhold i international 

handel.  

6. Eleven kan anvende metoder til sikring af internationale betalinger, herunder remburser og 

kurssikring. 

7. Eleven kender til de forskellige typer af transport- og tolddokumenter og kan anvende de 

almindeligst forekommende.  

 

 

 

Kvalitet og service – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Med udgangspunkt i de seneste forskningsresultater, der afdækker 

betydningen af kundens service- og kvalitetsopfattelse, arbejder vi med 

metoder og modeller, der anvendes i arbejdet med udvikling af servicepakker 

og kvalitetsprocesser. 

Flere af modellerne afprøves ’in real life’, hvor opgaver løses med forudgående 

observationer i virksomheder tæt på undervisningsstedet. 

Du kommer til at arbejde med sammenhængen mellem intern og ekstern 

kommunikation og får belyst det væsentlige i, at alle er med i service- og 

kvalitetsprocesser. 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 

Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet. 

Det læser du:  
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Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. Eleven skal kende servicefunktionernes sammenhæng med og indplacering i virksomhedens 

organisation.  

2. Eleven skal kende betydningen af kvalitet og service for kunders og samarbejdsparters syn på 

virksomheden.  

3. Eleven skal kende nødvendigheden af en velfungerende kommunikation for at opnå et effektivt 

samarbejde mellem virksomhedens enheder. 

4. Eleven kende begreberne ekster og intern kvalitet. 01-07-2008 og fremefter 

5. Eleven skal kunne yde en god service i udførelsen af de administrative funktioner.  

6. Eleven skal kunne anvende begreberne kvalitet og service i udførelsen af konkrete 

arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og receptionsfunktioner. 

7. Eleven skal beherske at formulere sig præcist og nuanceret i forhold til omverdenen i forbindelse 

med bl.a. telefonbetjening, korrespondance og anden ekstern kommunikation. 

 

 

Præsentationsteknik – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

Med udgangspunkt i udvalgte kommunikationsmodeller og –teorier analyseres 

modtagergruppen, så der kan lægges en form for kommunikationsstrategi. 

Du kommer til at arbejde med forskellige værktøjer til at planlægge og 

strukturere en præsentation. 

Du introduceres til og arbejder med forskellige visualiseringsværktøjer og 

præsentationstekniker. 

Undervejs arbejdes med den personlige fremtræden og bevidst brug af denne i 

selve præsentationen. 

Der arbejdes med løbende evaluering og videreudvikling af præsentationer. 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 

Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet. 
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Det er en god ide, at medbringe egen bærbar, hvis du undervejs vil arbejde med 

egne materialer og tage notater undervejs i forløb–t, både under læsning af 

teorierne, og i klassen når vi arbejder 

Det læser du:  

Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. Eleven skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. Eleven skal kunne 

vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre præsentation og 

instruktion. 

2. Eleven skal kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation.  

3. Eleven skal beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til 

præsentation og instruktion fx mindmap systemet, lektionsplan, manual osv. 

4. Eleven skal beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx 

overhead, tavle, flip-over og skriftlige oplæg. 

 

 

Salg og markedsføring – 1 uge 

Indholdsbeskrivelse: På dette modul:  

I dette forløb er nøgleordet ’forretningsforståelse’, hvor vi stiller skarpt på hvem 

virksomheden arbejder for (kundesegmenter) og hvilken værdi (værdiskabelse) 

virksomheden skal tilføre kunden. 

Du kommer til at arbejde med modeller og teorier til udvikling af 

forretningsmodeller og dybdegående analyser af kundesegmenter, der fører 

direkte videre til en strategi for kommunikationen med kunden. 

Herefter vælges afsætningskanaler og de platforme virksomheden skal operere 

på. 

Vi ser på, hvordan virksomheden strukturerer og gennemfører sit salgsarbejde 

og efterfølgende arbejder med kunderelationer og fastholdelse af kunden. 

Undervejs ser vi på samspillet mellem marketing- og salgsfunktionen samt 

samspillet med virksomhedens øvrige afdelinger. 

Det laver du:  

Undervisningen forløber typisk med et teorioplæg med diskussion i klassen 

efterfulgt af gruppeopgaver, som I præsenterer eller afleverer. 

Vi tager udgangspunkt i aktuelle cases i forbindelse med gruppearbejdet. 
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Vi anbefaler på det kraftigste at tage notater undervejs i forløbet, både under 

læsning af teorierne og i klassen, når vi arbejder med dem. Notaterne kan med 

stor fordel anvendes i forbindelse med den afsluttende fagprøveskrivning.  

Vi opfordrer dig til at tage relevante eksempler fra praktikvirksomheden med på 

skoleopholdet.og tage notater undervejs i forløbet, både under læsning af 

teorierne, og i klassen når vi arbejder 

Det læser du:  

Undervejs i undervisningen bruger vi artikler og uddrag af fagbøger. Du skal 

derfor forvente en del læsestof til de enkelte skoleophold. 

Målpinde  

1. Eleven skal beherske forretningsplanen og med den kunne beskrive kundesegmenter samt 

definere værdiskabelse, afsætningskanaler og midler til pleje af kunderelationer 

2. Eleven skal kunne anvende de sociale platforme både i forhold til kommunikation, 

markedsføring, planlægning, gennemførelse 

og evaluering af events. 

3. Eleven skal kunne pleje kunderelationer og understøtte mersalg via brug af bl.a. sociale medier 

4. Eleven skal kunne aflæse brugeradfærd og signalværdi i forbindelse med brug af sociale medier.  

5. Eleven skal kunne anvende forskellige metoder og modeller til at strukturere og fremme 

virksomhedens salg både via digitale platforme, i præsentationer og i det opsøgende, personlige 

salg. 

 

 


