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                                                                                                                                                    April 2016  

 

Lokal undervisningsplan hovedforløb kosmetiker 1 - 6 

 

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 

 

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 

lærlingene 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. 
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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 1  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. 
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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: 

For alle elever: 

Der tilbydes specialpædagogisk støtte til elever, der vurderes at have behov for dette. Afklaring og 

visitation foregår via afdelingens vejledning. 

Afdelingen stiller mentorer til rådighed for elever, der har behov for dette. Visiteringen foregår via 

kontaktlæreren. 

Der er tilknyttet en psykolog til afdelingen. Visitation til psykologhjælp sker via afdelingens vejledning. 

Øvrige tiltag, såsom tilvalg af faglig/almen karakter, læsevejlederhjælp afklares i dialog mellem 

kontaktlærer og elev. 

Eleverne tilbydes ydermere læsevejledning, hvilket kan foregår både på klasseniveau, i mindre grupper og 

individuelt.  

For elever over 25 år 

Alle elever over 25 år har ret til en RKV. For elever uden en uddannelsesaftale og for elever, der er blevet 

optaget på et grundforløb, skal der søges om RKV via www.optagelse.dk. I dette tilfælde tæller RKV som 

http://www.optagelse.dk/
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en påbegyndt erhvervsuddannelse (også hvis der kun er tale om en samtale). Man kan få SU til RKV, 

hvilket betyder, at man dermed har brugt 1 ud af i alt 3 muligheder for at starte en erhvervsuddannelse. 

Under RKV afklares eventulle behov for specialpædagogisk støtte. 

 

 

 

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) .   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 

bestemmelser:    

 

1.5.1 Organisation  

Centerchefen er eksamensansvarlig. 

Uddannelseslederen/afdelingslederen 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/prøver den enkelte skal 

deltage i. 

I tilfælde af regler om lodtrækning mellem flere fag, informeres eleverne ved starten af skoleperioden om, 

hvilke grundfag der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke fag de 

skal til eksamen i. 

Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive  hovedforløb fremgår af EUD-

hovedbekendtgørelsen §26 og §27 . 

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

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl00$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl01$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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1.5.3 Eksamen  

Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

Mundtlige og skriftlige prøver gennemføres normalt i slutningen af en skoleperiode/semester. 

Indstilling til eksamen. 

Seneste 14 dage før eksamensdagen træffer skolen afgørelse om eksamensindstilling af den enkelte 

elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked med angivelse af 

årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om klageadgang. 

Klagen skal være skriftlig, begrundet og stillet til områdets centerchef . 

Såfremt eleven ønsker at anke skolens afgørelse, og skolen ikke følger anken videresendes klagen til 

ministeriet inden 10 dage (Jf. §12 i Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne nr. 1009 af 22/09/2014).  

  

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  

Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør indeholde 

dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag  og spørgsmålene skal afspejle faget 

som helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014) . 

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet 

Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på 

forhånd er kendt af eleven. 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og indenfor et fastsat begrænset tidsrum. 

Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en praktisk opgave i 

henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende fag. 

Projektprøve. Projektet er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt tilrettelagt 

indenfor et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt udpeget for den eller de 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl02$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl03$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet afleveres som skriftlige rapporter med evt. 

tilhørende resultater af praktiske opgaver i forbindelse med projektet. 

 Der henvises i øvrigt til de enkelte uddannelsers regler for eksamensafvikling – herunder de lokale 

bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor  i afsnit 3 ( Jf. § 3 i BEK nr. 

41, 16.01.2014  om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser ). Beskrivelsen 

nedenfor  af prøve- og eksamensformer for de enkelte læringsaktiviteter oplyser generelt om:  

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

opgaveafleveringer  

 

 anvendelse af hjælpemidler 

 

 prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer  

 

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

 

 bedømmelsesgrundlag  - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i bedømmelsen og 

hvordan vægtes de enkelte elementer   

 

  anvendelse af 7-trinscala  eller anden form for bedømmelse  

 

   

1.5.5 Regler for eksamensafvikling  

Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle elever i 

det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som udleveres til 

eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 

hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 

For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk støtte 

(Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 

15.12.1993 § 8-13 ) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale 

undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 

eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun mener 

sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse af de øvrige 

eksaminander. 

I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og hvad der 

ønskes bedømt. 

Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal følges. 

Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens 

begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 

mindre andet er aftalt. 

Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 

Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes 

foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 

Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende må 

ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 

    

1.5.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  

Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg herpå, 

bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 

Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 

Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 

klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 

(BEK  nr. 41, 16.01.14) . 

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

prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 

Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles skolen, der 

kan forlange lægeerklæring. 

Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til Bekendtgørelse 

om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 
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Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et 

andet tidspunkt.  

    

1.5.7 Klager over eksamen  

Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren er meddelt på 

sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets centerchef. 

Er klageren under 18 år kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 

Klagen kan vedrøre:  

 Eksamens-/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

 

Hvis der er tale om centralt stillede opgaver, fremsender skolen straks klagen til ministeriet ledsaget af 

skolens kommentarer. 

Skolen forelægger i alle tilfælde klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som 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. 
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Bilag A: Eksamensreglement for elever  

 

Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før  prøvens start, det gælder både for skriftlig og 

mundtlig eksamen. 

Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. anføres straks på alle 

modtagne ark også kladdepapir. 

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.  Hvis en eksaminand ønsker at henvende sig til tilsynsførende, markeres dette ved håndsoprækning, 

og eksaminanden bliver på sin plads indtil tilsynsførende henvender sig.  Ønsker en eksaminand at forlade 

lokalet, må dette kun ske efter den tilsynsførendes tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende                                 

Når eksaminanden er færdig med sit arbejde, afleveres alt modtaget papir til tilsynsførende. Hvis 

eksaminanden forlader lokalet inden prøvens afslutning skal opgaveteksten også afleveres. Hvis en 

eksaminand bliver færdig indenforde sidste 15 minutter inden eksamens afslutning, bedes eksaminanden 

vente med at aflevere indtil eksamensafslutning. 

 Overtræder en eksaminand en af ovennævnte regler, skal han/hun øjeblikkeligt bortvise fra eksamen. 

Eksaminanden kan søge om tilladelse til at gennemføre eksamen på et senere tidspunkt. 

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

lægeerklæring.   

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

tidspunkt. 

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 

Klagen skal indsendes til skolen senest to uger efter, at karakteren er meddelt eleven                                                                             
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1.6 Overgangsordninger  

Elever, der har begyndt et grund- eller hovedforløb efter de hidtidige regler, dvs. har påbegyndt i 

henhold til de før den 1. august 2015 gældende regler, har ret til at fortsætte deres 

uddannelsesforløb efter de hidtidige regler.   

Såfremt en elev skal flyttes fra en påbegyndt uddannelse fra en version til en anden version, sker 

dette på baggrund af en kompetencevurdering. Hvis eleven vurderes at kunne fuldføre uddannelsen 

under den nye version, kan aftalen flyttes.     
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 

 

Grundforløb 1 20 uger skoleperiode 

Grundforløb 2 20 uger skoleperiode 

Hovedforløb Trin 1: Kosmetikerassistent 

Praktik  

Kos1 5 uger skoleperiode 

Kos2 4 uger 

Praktik  

Hovedforløb Trin 2 : Kosmetiker med speciale: 

Hud- og skønhedsplejer eller 

Spa- og wellnessbehandler 

Kos3 5 uger skoleperiode 

Praktik  

Kos 4 5 uger skoleperiode 

Praktik  

Kos5 5 uger 

Praktik  

Kos6 4 uger 

Praktik Indtil uddannelsesaftalens udløb 

 

             Efter afslutning af Kos 6 afholdes svendeprøve. 
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Kosmetiker version 8 
 
 

fag lekt Kos 1  
5 uger 

Kos 2   
4 uger 

Kos 3  
5 uger 

Kos 4  
5 uger 

Kos 5  
5 uger 

Kos 6  
4 uger 

Psykologi 34   18 16   

Erhvervsøkonomi 68   24 24 20  

Fælles trin 1        

Anatomi 1 41 21 20     

Stil 34 20 14     

Kemi 34 20 14     

Ernæring 34 20 14     

Salg 1 34 20 14     

Kosmetiske beh. 
og teori 1 

81 41 40     

Valgfri spec.        

Hud og skøn 44 24 20     

Spa og wellness 44 24 20     

Fælles trin 2        

Kosmetiske beh. 
og teori 2 

   15 15 15 20 

Kemi 2    10 10 18 10 

Anatomi og 
dermatologi 2 

   18 18 26 18 

Salg 2      10 24 

Ernæring 2    10 10 20  

Specialefag hud        

Specialbeh. Med 
apparatur 

   25 25 25 25 

Kemiske beh.    25 25 25 25 

Specialefag 
wellness 

       

Spa    25 25 25 25 

Fysiurgisk 
massage 

   25 25 25 25 

Valgfag    24 24 10 10 

Fag markeret med kursiv  udbydes på et højere niveau for talentelever 
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2.1 Undervisningsdifferentiering og skolens tilbud og vejledning om valgfag, talentspor,                                       

højniveaufag og påbygning 

 

Eleverne afklares på deres første skoleperiode i forhold til talentspor. Talentelever udvælges i et samarbejde mellem 

 skolen og virksomheden, og undervisningen tilrettelægges derefter. 

Hvis skolen og virksomheden efterfølgende vurderer, at eleven alligevel ikke kan klare kravene, fortsætter eleven sin  

Uddannelse på det ordinære forløb. 

 

 

 

2.2 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik  

Der tilbydes ikke skolepraktik på uddannelsen. 
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2.2 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  

Der afholdes 2 årlige møde med Frisørfagets Fællesudvalg samt fire årlige møder med det lokale 

uddannelsesudvalg for frisører og kosmetikere. 

Elevens kontaktlærer afholder mestersamtaler omkring den enkelte elev. Kontaktlæreren kontakter 

elevens mester efter behov. 
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3. Læringsaktiviteter i hovedforløbet   

KOS 1 :  

 

Kosmetikerassistent 

 

På denne skoleperiode får du kendskab til almene kropsbehandlinger/massager og diverse kosmetiske 

behandlinger og du får den nødvendige teori for at kunne udføre behandlingerne. 

 

 

KOS 1 indeholder følgende læringselementer: 

 

Områdefag 

1. Anatomi/fysiologi 1 
2. Stil, form og farve 
3. Grundlæggende præparatkemi 
4. Grundlæggende ernæring 

 

 

5. Salgstræning 1 
6. Kosmetisk behandling og teori 2 
7. Valgfrit specialefag: Spa&wellness body1 eller  
8. Hud- og skønhedspleje 1 

 

 

  

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Udover dette må du påregne ekstra arbejde (Bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 

 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

 

Læringselementer 

 

1. Anatomi og fysiologi 1 

 

Du kan selvstændigt redegøre for definitionen af cellestrukturen, cellefunktion og de fire vævstyper: 

 epitelvæv 

 nervevæv 

 støttevæv 

 flydende væv 
Du kan selvstændigt redegøre for hudens anatomiske og fysiologiske opbygning samt neglens og hårets 

anatomi herunder: 
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 hudens funktion 

 hudens lag 

 hudens tykkelse 

 hudens sanseorgan 

 hårets og hudens anatomi 
Du opnår viden om musklernes opbygning og funktion med hovedvægt på ansigt, ryg, hals og bryst. 

Du opnår viden om blodets kredsløb inklusiv lymfesystemet og det osmotiske tryk. 

Du opnår viden om nervesystemet med hovedvægt på de sensoriske nerveudløbere. 

 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kender til basal kemi, næringsstoffer, forbrænding og cellen.  

2 Eleven har grundlæggende kendskab til kroppens anatomi og fysiologi i forbindelse med egne 

arbejdsstillinger og - rutiner, i forhold til til behandling/serviceringen af kunden. 

 

3 Eleven kan redegøre for knogler, muskler og nerver  

4 Eleven kan redegøre for lymfesystemet og blodkredsløbet  

5 Eleven kan redegøre for hudens anatomi herunder struktur og funktion  

7 Eleven kan redegøre for fordøjelsessystemet, stofskiftet og det indokrinesystem  

8 Eleven kan redegøre for celle og vævslæren  

9 Eleven kan redegøre for åndedrætssystemet  

10 Eleven kan redegøre for anatomien i hår og negle  

12 Eleven kan anvende viden om celler og væv i løsning af opgaver  

13 Eleven kan anvende viden om transport af molekyler i løsning af opgaver  

14 Eleven kan anvende viden om kredsløbet i løsning af opgaver  

15 Eleven kan anvende viden om åndedrættet i løsning af opgaver  

16 Eleven kan anvende viden om fordøjelsen i løsning af opgaver  

17 Eleven kan anvende viden om lymfesystemet i løsning af opgaver  

18 Eleven kan anvende viden om hudens opbygning i løsning af opgaver  

19 Eleven kan anvende viden om muskulaturen og skelettet i løsning af opgaver  

20 Eleven kan anvende den læring, elven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 21 

 

Bedømmelsesform. Der afgives en delkarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

 

 

2. Stil, form og farve 
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Du opnår viden valg af tøj og makeup i forhold til kundens image 

 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om valg af tøj og makeup i forhold til kundens højde, drøjde, job, alder, 

livsstil, købekraft 

 

2 Eleven kan rådgive i valg af tøj og makeup set ud fra den aktuelle trend og årstid.  

3 Eleven kan skabe balance og helhed af model i forhold til tøj, frisure og makeup  

4 Eleven kan redegøre for inspirationskilden til opgaveløsningen  

5 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 20 

 

Bedømmelsesform. Der afgives en karakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

 

 

 

3. Grundlæggende præparatkemi. 

 

Du opnår viden om kosmetiske præparaters kemiske processer ved blanding samt hudens reaktion herpå. 

Du opnår viden om kosmetiske præparaters og stoffers kemiske egenskaber, sammensætning og anvendelse 

herunder produkter til daglig brug og specialprodukter herunder: 

 fugtighedsgivende stoffer 

 virkestoffer 

 emulgatorer 

 tonic 

 deodoranter 

 ansigtsmasker 

 hårfjerningsmidler 
Du får kendskab til Miljøministeriets bekendtgørelse om kosmetiske produkter samt EU’s positiv/negativ 

regler. 

 

Slutniveau: Begynder 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan kender ingredienser, der omfattes af den kosmetisk lovgivning. Positiv/negativ EU regler.  

2 Eleven kan benytte fysiske og kemiske begreber og enkelte modeller til at beskrive og forklare 

fænomenerne og hændelser. 

 

3 Eleverne kender til udvalgte stoffers kredsløb i narturen.  
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4 Eleven kender til udviklingen i den atomare beskrivelser af grundstoffer og kemiske forbindelser.  

5 Eleven kan beskrive og forklare eksempler fremstilling af produkter samt vurderer 

produktionsprocessers belastning af miljøet 

 

6 Eleven kan planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter og vælge udstyr, 

redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. 

 

7 Eleven har kendskab til polære, kovalente bindinger, dipol, ioner, ionbindinger og salte  

8 Eleven har kendskab til oxidation og reduktion  

9 Eleven har kendskab til kemiske reaktioners hastighed  

10 Eleven har kendskab til enzymer  

11 Eleven har kendskab til syrer og baser  

12 Eleven har kendskab til stoffer og blandinger  

13 Eleven har kendskab til organisk kemi og organiske stoffer  

14 Eleven har kendskab til aktive ingredienser  

15 Eleven har kendskab til aromatiske planteessenser  

16 Eleven har kendskab til antioxidanter  

17 Eleven har kendskab til vitaminer  

18 Eleven har kendskab til solbeskyttende ingredienser  

19 Eleven har kendskab til ikke-aktive ingredienser  

20 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Antal lektioner: 20 

 

Bedømmelsesform. Der afgives en delkarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

 

 

4. Grundlæggende ernæring 

 

Du opnår forståelse for ernæringsrigtig kost og dens betydning for kroppens almene sundhedstilstand. 

 

Slutniveau: Begynder 

 

 

Uvm-mål: 

1 Eleven har kendskab til kulhydrater, protein, fedt og alkohol.  

2 Eleven har kendskab til de vandopløselige vitaminer og de fedtoptagelige vitaminer.  

3 Eleven har kendskab til mineraler og sporstoffer.  

4 Eleven har kendskab til den anbefalet kostfordeling i %.  
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5 Eleven har kendskab til kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol herunder den anbefalede 

kostfordeling i %. 

 

6 Eleven har kendskab til energibehov herunder basalstofskiftet  

7 Eleven har kendskab til vandets funktion i kroppen  

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 20  

 

Bedømmelsesform. Der afgives en delkarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

5.Salgstræning 1 

 

Du opnår viden om de grundlæggende salgsteorier og får afprøvet dine salgsevner praktisk 

 

Slutniveau: rutine 

 

Uvm-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om, hvordan man opbygger en samtalestruktur, der giver mulighed for at 

blive en dygtig sælger i forskellige situationer 

 

2 Eleven kan anvende viden om, hvordan man omgås mennesker, således at adfærden bliver oplevet 

imødekommende og overbevisende i forskellige situationer 

 

3 Eleven kan anvende viden om brugen af psykologi i en samtalesituation i forskellige situationer  

4 Eleven kan anvende viden om købs- og beslutningsprocesser i praksis.  

5 Eleven kan anvende en teoretisk forståelse for sin rolle i et salg i forskellige situationer  

6 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 20 

 

Bedømmelsesform. Der afgives en delkarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

 

 

6. Kosmetisk behandling og teori 1 

 

Du for teoretisk og praktisk kendskab til behandlingsrutiner 

 

Slutniveau: rutine 
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Uvm-mål: 

 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i 

fagets hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i 

ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 

massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 

indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion 

med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 

udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 

hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 

udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre farvning af bryn og vipper samt 

korrigering af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 

med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og 

arbejdsbevægelser i forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 

udførte behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 

redskaber 

 

14 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 

praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 Bedømmelsesform. Der afgives en delkarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

Antal lektioner: 41 

 

 

 

7.Hud- og skønhedspleje 1(valgfri specialefag) 
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Du får teoretisk og praktisk kendskab til behandlingsrutiner samt udføre behandlinger med diverse 

apparaturer. 

Slutniveau: rutine 

 

Antal lektioner: 24 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan udføre farvning af vipper og bryn  

2 Eleven kan udføre retning og korrektion af bryn med udgang punkt i morfologi  

3 Eleven kan under vejledning udføre ekstraktion med kendskab til mikrobiologien og hygiejne  

4 Eleven kan anvende apperatur, som spray, højferkvens, comedonsuger, Frimator børster i forhold til 

hudtype og ekstraktion. 

 

5 Eleven kan teorien om farvning om vipper og bryn  

6 Eleven kan teorien om retning af bryn  

7 Eleven kender til fysikken og kemien i brug af apparatur, i behandlingsforløbet.  

8 Eleven kan teori vedrørende Acne  

9 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 

hudtyper, hudtilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigtet 

 

10 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til ansigt 

med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

11 Eleven kan under vejledning forklare det anvendte apparaturs opbygning og funktion  

12 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

13 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 

fokus på produktforbrug samt tid 

 

14 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 

forhold til de udførte behandlinger 

 

15 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 

udførte behandlinger og brug af produkt 

 

16 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 

redskaber 

 

17 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

18 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 

praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Bedømmelsesform: Der afgives en delkarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

8.Spa & wellness body 1 (valgfri specialefag) 

 

 

Du arbejder teoretisk og praktisk med kropsmassager med fokus på ergonomi. 
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slutniveau: rutine 

 

UVM-mål 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 

hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer på krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 

indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte spabehandlinger med udgangspunkt i 

en hudanalyse 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre afdækningsteknikker i forbindelse med 

kropsmassage og udvalgte spabehandlinger 

 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 

fokus på produktforbrug samt tid 

 

7 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 

forhold til de udførte behandlinger 

 

8 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 

udførte behandlinger og brug af produkt 

 

9 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 

redskaber 

 

10 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

11 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 

praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Antal lektioner: 24 

Bedømmelsesform: Der afgives en delkarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 
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Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

 

Der afgives standpunktskarakter i alle 6 læringselementer. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. 

Du vurderes efter 7 trins-skalaen. 

 

 

 

KOS 2 :  

Kosmetikerassistent 

 

På denne skoleperiode får du kendskab til almene kropsbehandlinger/massager og diverse kosmetiske 

behandlinger og du får den nødvendige teori for at kunne udføre behandlingerne. 

KOS 2 indeholder følgende læringselementer: 

 

Områdefag 

9. Anatomi/fysiologi 1 
10. Stil, form og farve 
11. Grundlæggende præparatkemi 
12. Grundlæggende ernæring 

 

 

13. Salgstræning 1 
14. Kosmetisk behandling og teori 2 
15. Valgfrit specialefag: Spa&wellness body1 eller  
16. Hud- og skønhedspleje 1 

 

 

  

Varighed 

4 uger 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Udover dette må du påregne ekstra arbejde (Bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 
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Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

 

 

Læringselementer 

1. Anatomi og fysiologi 1 

Du kan selvstændigt redegøre for definitionen af cellestrukturen, cellefunktion og de fire vævstyper: 

 epitelvæv 

 nervevæv 

 støttevæv 

 flydende væv 
Du kan selvstændigt redegøre for hudens anatomiske og fysiologiske opbygning samt neglens og hårets 

anatomi herunder: 

 hudens funktion 

 hudens lag 

 hudens tykkelse 

 hudens sanseorgan 

 hårets og hudens anatomi 
Du opnår viden om musklernes opbygning og funktion med hovedvægt på ansigt, ryg, hals og bryst. 

Du opnår viden om blodets kredsløb inklusiv lymfesystemet og det osmotiske tryk. 

Du opnår viden om nervesystemet med hovedvægt på de sensoriske nerveudløbere 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 

1 

 

Eleven kender til basal kemi, næringsstoffer, forbrænding og cellen.  

2 Eleven har grundlæggende kendskab til kroppens anatomi og fysiologi i forbindelse med egne 

arbejdsstillinger og - rutiner, i forhold til til behandling/serviceringen af kunden. 

 

3 Eleven kan redegøre for knogler, muskler og nerver  

4 Eleven kan redegøre for lymfesystemet og blodkredsløbet  

5 Eleven kan redegøre for hudens anatomi herunder struktur og funktion  

7 Eleven kan redegøre for fordøjelsessystemet, stofskiftet og det indokrinesystem  

8 Eleven kan redegøre for celle og vævslæren  

9 Eleven kan redegøre for åndedrætssystemet  
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10 Eleven kan redegøre for anatomien i hår og negle  

12 Eleven kan anvende viden om celler og væv i løsning af opgaver  

13 Eleven kan anvende viden om transport af molekyler i løsning af opgaver  

14 Eleven kan anvende viden om kredsløbet i løsning af opgaver  

15 Eleven kan anvende viden om åndedrættet i løsning af opgaver  

16 Eleven kan anvende viden om fordøjelsen i løsning af opgaver  

17 Eleven kan anvende viden om lymfesystemet i løsning af opgaver  

18 Eleven kan anvende viden om hudens opbygning i løsning af opgaver  

19 Eleven kan anvende viden om muskulaturen og skelettet i løsning af opgaver  

20 Eleven kan anvende den læring, elven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 20 

 

Bedømmelsesform. Der afgives en standpunktskarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

2. Stil, form og farve 

Du opnår viden valg af tøj og makeup i forhold til kundens image 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om valg af tøj og makeup i forhold til kundens højde, drøjde, job, alder, 

livsstil, købekraft 

 

2 Eleven kan rådgive i valg af tøj og makeup set ud fra den aktuelle trend og årstid.  

3 Eleven kan skabe balance og helhed af model i forhold til tøj, frisure og makeup  

4 Eleven kan redegøre for inspirationskilden til opgaveløsningen  

5 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 14 

Bedømmelsesform. Der afgives en standpunktskarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

3. Grundlæggende præparatkemi. 
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Du opnår viden om kosmetiske præparaters kemiske processer ved blanding samt hudens reaktion herpå. 

Du opnår viden om kosmetiske præparaters og stoffers kemiske egenskaber, sammensætning og anvendelse 

herunder produkter til daglig brug og specialprodukter herunder: 

 fugtighedsgivende stoffer 

 virkestoffer 

 emulgatorer 

 tonic 

 deodoranter 

 ansigtsmasker 

 hårfjerningsmidler 
Du får kendskab til Miljøministeriets bekendtgørelse om kosmetiske produkter samt EU’s positiv/negativ 

regler. 

Slutniveau: Begynder 

UVM-mål: 

1 Eleven kan kender ingredienser, der omfattes af den kosmetisk lovgivning. Positiv/negativ EU regler.  

2 Eleven kan benytte fysiske og kemiske begreber og enkelte modeller til at beskrive og forklare 

fænomenerne og hændelser. 

 

3 Eleverne kender til udvalgte stoffers kredsløb i narturen.  

4 Eleven kender til udviklingen i den atomare beskrivelser af grundstoffer og kemiske forbindelser.  

5 Eleven kan beskrive og forklare eksempler fremstilling af produkter samt vurderer 

produktionsprocessers belastning af miljøet 

 

6 Eleven kan planlægge, gennemføre og vurdere undersøgelser og eksperimenter og vælge udstyr, 

redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven. 

 

7 Eleven har kendskab til polære, kovalente bindinger, dipol, ioner, ionbindinger og salte  

8 Eleven har kendskab til oxidation og reduktion  

9 Eleven har kendskab til kemiske reaktioners hastighed  

10 Eleven har kendskab til enzymer  

11 Eleven har kendskab til syrer og baser  

12 Eleven har kendskab til stoffer og blandinger  

13 Eleven har kendskab til organisk kemi og organiske stoffer  

14 Eleven har kendskab til aktive ingredienser  

15 Eleven har kendskab til aromatiske planteessenser  

16 Eleven har kendskab til antioxidanter  

17 Eleven har kendskab til vitaminer  

18 Eleven har kendskab til solbeskyttende ingredienser  

19 Eleven har kendskab til ikke-aktive ingredienser  



30 
 

20 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Antal lektioner: 14 

Bedømmelsesform. Der afgives en standpunktskarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

4. Grundlæggende ernæring 

Du opnår forståelse for ernæringsrigtig kost og dens betydning for kroppens almene sundhedstilstand. 

 

Slutniveau: Begynder 

 

 

Uvm-mål: 

 

 1 Eleven har kendskab til kulhydrater, protein, fedt og alkohol.  

2 Eleven har kendskab til de vandopløselige vitaminer og de fedtoptagelige vitaminer.  

3 Eleven har kendskab til mineraler og sporstoffer.  

4 Eleven har kendskab til den anbefalet kostfordeling i %.  

5 Eleven har kendskab til kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol herunder den anbefalede 

kostfordeling i %. 

 

6 Eleven har kendskab til energibehov herunder basalstofskiftet  

7 Eleven har kendskab til vandets funktion i kroppen  

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

   

   

Antal lektioner: 14  

 

Bedømmelsesform. Der afgives en standpunktskarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 
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5.Salgstræning 1 

 

Du opnår viden om de grundlæggende salgsteorier og får afprøvet dine salgsevner praktisk 

 

Slutniveau: rutine 

Uvm-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om, hvordan man opbygger en samtalestruktur, der giver mulighed for at 

blive en dygtig sælger i forskellige situationer 

 

2 Eleven kan anvende viden om, hvordan man omgås mennesker, således at adfærden bliver oplevet 

imødekommende og overbevisende i forskellige situationer 

 

3 Eleven kan anvende viden om brugen af psykologi i en samtalesituation i forskellige situationer  

4 Eleven kan anvende viden om købs- og beslutningsprocesser i praksis.  

5 Eleven kan anvende en teoretisk forståelse for sin rolle i et salg i forskellige situationer  

6 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 

gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Antal lektioner: 14 

 

Bedømmelsesform. Der afgives en standpunktskarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

6. Kosmetisk behandling og teori 1 

 

Du for teoretisk og praktisk kendskab til behandlingsrutiner 

 

Slutniveau: rutine 

 

Uvm-mål: 
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1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 

hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 

krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage 

inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 

indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 

udgangspunkt i en hudanalyse 

 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 

udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 

hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 

udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af 

bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 

fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 

forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 

udførte behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 

redskaber 

 

14 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 

praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner:49 

 

7.Hud- og skønhedspleje 1(valgfri specialefag) 

 

Du får teoretisk og praktisk kendskab til behandlingsrutiner samt udføre behandlinger med diverse 

apparaturer. 
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Slutniveau: rutine 

 

Antal lektioner: 20 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan udføre farvning af vipper og bryn  

2 Eleven kan udføre retning og korrektion af bryn med udgang punkt i morfologi  

3 Eleven kan under vejledning udføre ekstraktion med kendskab til mikrobiologien og hygiejne  

4 Eleven kan anvende apperatur, som spray, højferkvens, comedonsuger, Frimator børster i forhold til 

hudtype og ekstraktion. 

 

5 Eleven kan teorien om farvning om vipper og bryn  

6 Eleven kan teorien om retning af bryn  

7 Eleven kender til fysikken og kemien i brug af apparatur, i behandlingsforløbet.  

8 Eleven kan teori vedrørende Acne  

9 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 

hudtyper, hudtilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigtet 

 

10 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til ansigt 

med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

11 Eleven kan under vejledning forklare det anvendte apparaturs opbygning og funktion  

12 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

13 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 

fokus på produktforbrug samt tid 

 

14 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 

forhold til de udførte behandlinger 

 

15 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 

udførte behandlinger og brug af produkt 

 

16 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 

redskaber 

 

17 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

18 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 

praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

   

Bedømmelsesform. Der afgives en standpunktskarakter skriftlig og mundtlig efter 7-trins-skalaen 

 

8.Spa & wellness body 1 (valgfri specialefag) 

Du arbejder teoretisk og praktisk med kropsmassager med fokus på ergonomi. 
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slutniveau: rutine 

 

Antal lektioner: 20 

 

 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 

hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt UVM-mål kontraindikationer på krop 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 

indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte spabehandlinger med udgangspunkt i 

en hudanalyse 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre afdækningsteknikker i forbindelse med 

kropsmassage og udvalgte spabehandlinger 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning 

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 

fokus på produktforbrug samt tid 

7 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 

forhold til de udførte behandlinger 

8 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 

udførte behandlinger og brug af produkt 

9 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 

redskaber 

10 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling 

11 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 

praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 
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Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

 

Der afgives standpunktskarakter i alle 6 læringselementer. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. 

Du vurderes efter 7 trins-skalaen. 

 

KOS 3 : 

Kosmetiker med speciale: 

Hud- og skønhedsplejer 

 

KOS 3 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 6. Specialbehandling med apparatur 
2. Kemi 2 7. kemiske behandling 
3. Anatomi og fysiologi 2 8. Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
4. Dermatologi 1  

     5.   Ernæring 2 9. Psykologi 
 10.Erhvervsøkonomi  
  

 

 

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 
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Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 

 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 

 

Slutniveau : avanceret  

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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Antal lektioner: 15 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 

Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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2.Kemi 2 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 
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12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

3.Anatomi og fysiologi 2 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 

Slutniveau: ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning af 
opgaver 

2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 
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3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med løsning af 
opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med løsning 
af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i forbindelse 
med løsning af opgaver 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse med 
løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

4.Dermatologi  

Slutniveau: begynder 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  

6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  

8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

5.Ernæring 2 

Slutniveau: rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 
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8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Ernæring 3 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver 

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver 

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

6.Specialbehandling med apparatur 

Slutniveau:  rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til ansigt 
med udgangspunkt i en hudanalyse 
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4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til krop 
med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

5 Eleven kan under vejledning forklare det anvendte apparaturs opbygning og funktion  

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

8 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige apparaturer, der findes på markedet  

9 Eleven kan under vejledning orientere om lovgivningen på området  

10 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

11 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

 

12 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

13 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 
 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

7.Kemisk behandling 

Slutniveau:  rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigtet 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med kemiske peelinger 
med udgangspunkt i hudanalysen 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

6 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige kemiske behandlinger, der findes på markedet 

7 Eleven kan under vejledning orientere sig i Sundhedsstyrelsens lovgivning på området. 

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

9 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 
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10 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

11 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling 

12 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

8.Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Antal lektioner: 24 

 

9.Psykologi 

Du vil i faget psykologi arbejde med hvilke faktorer, der påvirker vores identitet og udvikling.  Du vil få indsigt 

i forskellige kommunikationsformer, verbal såvel som nonverbal.  Vi vil arbejde med konflikthåndtering og 

gruppedynamik, med formelle og uformelle roller. Desuden vil vi arbejde med samarbejde og positiv 

psykologi, samt personlig fremtoning. 

Slutniveau:  F 

UVM-mål: 

1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det 
enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 

 

2 Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 
eller profession. 

 

3 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 
udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

 

4 Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 
adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 

 

5 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, 
herunder situations- og rollebestemt kommunikation 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter fra 7-trinsskalaen 

 



45 
 

9.Erhvervsøkonomi 

Du vil få kendskab til arbejdsmarkedets forhold i Danmark.  

Du vil få indblik i virksomhedens rettigheder og pligter, samt ejerformer. 

Du vil få kendskab til regnskabets opbygning og til driften i en virksomhed.  

Du vil lære at læse et færdigt regnskab fra en frisørsalon 

Du får også et indblik i hvordan du læser din løn seddel, herunder din skatte mappe og E-Boks. 

 

Slutniveau:  F 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber. 

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed. 

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

4.Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger 

8.Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed 

9.Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering af 

varetransaktioner 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form 

 

Antal lektioner: 24 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 
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Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

 

Der afgives standpunktskarakter i alle 6 læringselementer. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. 

Du vurderes efter 7 trins-skalaen. 

 

 

KOS 3 : 

Kosmetiker med speciale: 

Spa- og wellnessbehandler 

KOS 3 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 6. Spa 
2. Kemi 2 7. Fysiurgisk massage 
3. Anatomi og fysiologi 2 8. Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
4. Dermatologi 1  

     5.   Ernæring 2 9. Psykologi 
 10.Erhvervsøkonomi  
  

 

 

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. 

hjemmearbejde og kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse 

med projekter. 
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Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 

 

Slutniveau : avanceret  

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 

 

 
 

 
 

Antal lektioner: 15 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 
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Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 

 

Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

2.Kemi 2 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  
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7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

3.Anatomi og fysiologi 2 
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Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 

Slutniveau: ekspert 

UVM-mål: 

1  Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning 
af opgaver 

2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 

3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med 
løsning af opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning 
af opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med 
løsning af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i 
forbindelse med løsning af opgaver 



51 
 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse 
med løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at 
løse praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver 
fra praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

 

4.Dermatologi 1 

Slutniveau: begynder 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  
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6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  

8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

5.Ernæring 2 

 

Slutniveau: rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol herunder 
den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Ernæring 3 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 
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1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol herunder 
den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver 

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver 

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

6.Spa 

 

 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer på krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte spabehandlinger, ex behandlinger 
som er vævsopstrammende og drænerende samt cellulitebehandlinger med udgangspunkt i en 
hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre afdækningsteknikker i forbindelse med de 
udvalgte spabehandlinger 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

5 Eleven kan fortælle om historien bag den/de udvalgte spabehandlinger  

6 Eleven kan fortælle om de forskellige bade og behandlinger som findes i spa-branchen  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

8 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

9 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

10 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

11 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

12 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  
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13 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

7.Fysiurgisk massage 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i en 
hud- og kropsanalyse med fokus på kontraindikationer samt hvilket behov der for behandling 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i ex 
musearm, golfalbue, spændingsrelateret hovedpine, overbelastningsskader etc. 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i den 
fysiurgiske massages teknikker og massagegreb 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i musklernes 
udspring, forløb af fibre, tilhæftning og funktion 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i retningerne 
for bevægelser 

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre tryk på udvalgte triggerpunkter 

7 Eleven kan under vejledning planlægge hjemmeøvelser til kunden som forebyggelse 

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

9 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

10 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

8.Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Antal lektioner: 24 

 

9.Psykologi 

Du vil i faget psykologi arbejde med hvilke faktorer, der påvirker vores identitet og udvikling.  Du vil få indsigt 

i forskellige kommunikationsformer, verbal såvel som nonverbal.  Vi vil arbejde med konflikthåndtering og 

gruppedynamik, med formelle og uformelle roller. Desuden vil vi arbejde med samarbejde og positiv 

psykologi, samt personlig fremtoning. 

Slutniveau:  F 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det 
enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 

 

2 Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 
eller profession. 

 

3 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 
udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

 

4 Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 
adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 

 

5 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, 
herunder situations- og rollebestemt kommunikation 

 

 

Antal lektioner: 25 
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Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter fra 7-trinsskalaen 

 

9.Erhvervsøkonomi 

Her vil du få begyndende kendskab til de forskellige virksomheds typer, ejer former og hæftelser. 

Du vil få en begyndende kendskab til opstart af egen virksomhed; ide vision og mission. 

Du vil få en begyndende kendskab til regnskabets opbygning. 

Slutniveau:  F 

 

UVM-mål: 

1.Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber 

2.Eleven kan redegøre for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed 

4.Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form 

Antal lektioner: 24 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter fra 7-trinsskalaen 

Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

 

Evaluering 
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Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

Der afgives standpunktskarakter i alle 6 læringselementer. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. 

Du vurderes efter 7 trins-skalaen. 

 

KOS 4 : 

Kosmetiker med speciale: 

Hud- og skønhedsplejer 

 

KOS 4 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 6. Specialbehandling med apparatur 
2. Kemi 2 7. kemiske behandling 
3. Anatomi og fysiologi 2 8. Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
4. Dermatologi 1  

     5.   Ernæring 2 9. Psykologi 
 10.Erhvervsøkonomi  
  

 

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 

 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 
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Slutniveau : avanceret  

 

 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 

 

 
 

 
 

Antal lektioner: 15 
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Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 

 

Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

2.Kemi 2 

 

Slutniveau: rutine 
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UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

 

Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  
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10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

3.Anatomi og fysiologi 2 

 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 
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Slutniveau: ekspert 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning af 
opgaver 

2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 

3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med løsning af 
opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med løsning 
af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i forbindelse 
med løsning af opgaver 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse med 
løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

4.Dermatologi 1 

 

 

Slutniveau: begynder 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  
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5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  

6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  

8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

5.Ernæring 2 
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Slutniveau: rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Ernæring 3 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver 

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 
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5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver 

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

6.Specialbehandling med apparatur 

 

 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til ansigt 
med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til krop 
med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

5 Eleven kan under vejledning forklare det anvendte apparaturs opbygning og funktion  

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

8 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige apparaturer, der findes på markedet  

9 Eleven kan under vejledning orientere om lovgivningen på området  

10 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

11 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

 

12 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

13 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  
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14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 
 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

7.Kemisk behandling 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigtet 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med kemiske peelinger 
med udgangspunkt i hudanalysen 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

6 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige kemiske behandlinger, der findes på markedet 

7 Eleven kan under vejledning orientere sig i Sundhedsstyrelsens lovgivning på området. 

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

9 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

10 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

11 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling 

12 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 
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8.Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Antal lektioner: 24 

 

9.Psykologi 

Du vil i faget psykologi arbejde med hvilke faktorer, der påvirker vores identitet og udvikling.  Du vil få indsigt 

i forskellige kommunikationsformer, verbal såvel som nonverbal.  Vi vil arbejde med konflikthåndtering og 

gruppedynamik, med formelle og uformelle roller. Desuden vil vi arbejde med samarbejde og positiv 

psykologi, samt personlig fremtoning. 

Slutniveau:  F 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det 
enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 

 

2 Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 
eller profession. 

 

3 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 
udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

 

4 Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 
adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 

 

5 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, 
herunder situations- og rollebestemt kommunikation 

 

 

Antal lektioner: 16 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter fra 7-trinsskalaen 

 

 

9.Erhvervsøkonomi 

Du vil få kendskab til arbejdsmarkedets forhold i Danmark.  

Du vil få indblik i virksomhedens rettigheder og pligter, samt ejerformer. 

Du vil få kendskab til regnskabets opbygning og til driften i en virksomhed.  

Du vil lære at læse et færdigt regnskab fra en frisørsalon 

Du får også et indblik i hvordan du læser din løn seddel, herunder din skatte mappe og E-Boks. 
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Slutniveau:  F 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber. 

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed. 

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

4.Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger 

8.Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed 

9.Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering af 

varetransaktioner 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form 

 

Antal lektioner: 24 

 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

Evaluering 
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Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

 

Der afgives standpunktskarakter i alle 6 læringselementer. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. 

Du vurderes efter 7 trins-skalaen. 

KOS 4 : 

Kosmetiker med speciale: 

Spa- og wellnessbehandler 

 

KOS 4 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 6. Spa 
2. Kemi 2 7. Fysiurgisk massage 
3. Anatomi og fysiologi 2 8. Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
4. Dermatologi 1  

     5.   Ernæring 2 9. Psykologi 
 10.Erhvervsøkonomi  
  

 

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 

 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 

 

Slutniveau : avanceret  
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UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 

 

 
 

 
 

Antal lektioner: 15 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 
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Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

2.Kemi 2 

 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  
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3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

 

Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  
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14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

3.Anatomi og fysiologi  

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 

Slutniveau: ekspert 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning af 
opgaver 
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2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 

3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med løsning af 
opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med løsning 
af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i forbindelse 
med løsning af opgaver 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse med 
løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

 

 

4.Dermatologi 1 

Slutniveau: begynder 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  
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10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  

6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  

8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

5.Ernæring 2 

 

Slutniveau: rutineret 
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UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Ernæring 3 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver 

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver 

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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6.Spa 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer på krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte spabehandlinger, ex behandlinger 
som er vævsopstrammende og drænerende samt cellulitebehandlinger med udgangspunkt i en 
hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre afdækningsteknikker i forbindelse med de 
udvalgte spabehandlinger 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

5 Eleven kan fortælle om historien bag den/de udvalgte spabehandlinger  

6 Eleven kan fortælle om de forskellige bade og behandlinger som findes i spa-branchen  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

8 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

9 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

10 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

 

11 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

12 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

13 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

7.Fysiurgisk massage 

Slutniveau:  rutineret 

UVM-mål: 
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1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i en 
hud- og kropsanalyse med fokus på kontraindikationer samt hvilket behov der for behandling 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i ex 
musearm, golfalbue, spændingsrelateret hovedpine, overbelastningsskader etc. 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i den 
fysiurgiske massages teknikker og massagegreb 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i musklernes 
udspring, forløb af fibre, tilhæftning og funktion 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i 
retningerne for bevægelser 

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre tryk på udvalgte triggerpunkter 

7 Eleven kan under vejledning planlægge hjemmeøvelser til kunden som forebyggelse 

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

9 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

10 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

8.Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Antal lektioner: 24 

 

9.Psykologi 

Du vil i faget psykologi arbejde med hvilke faktorer, der påvirker vores identitet og udvikling.  Du vil få indsigt 

i forskellige kommunikationsformer, verbal såvel som nonverbal.  Vi vil arbejde med konflikthåndtering og 

gruppedynamik, med formelle og uformelle roller. Desuden vil vi arbejde med samarbejde og positiv 

psykologi, samt personlig fremtoning. 

Slutniveau:  F 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det 
enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 
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2 Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 
eller profession. 

 

3 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 
udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

 

4 Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 
adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 

 

5 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, 
herunder situations- og rollebestemt kommunikation 

 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter fra 7-trinsskalaen 

 

9.Erhvervsøkonomi 

Du får kendskab til den daglige bogføring, samt Moms forhold. 

Du vil komme til at arbejde med budgetlægning, indtjenings bidrag, samt betydningen for kundeflovet i 

klinikken. Du vil kunne lave simple likviditets udregninger. 

Du kommer til at arbejde i Excel regneark, herunder klinikkens minutpris udregning. 

 

Slutniveau:  F 

UVM-mål: 

4.Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger 

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau. 

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter. 

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter. 

8.Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed 

9.Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering af 

varetransaktioner 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form 

 

Antal lektioner: 24 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 
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Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

 

KOS 5 : 

Kosmetiker med speciale: 

Hud- og skønhedsplejer 

KOS 5 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 6. Specialbehandling med apparatur 
2. Kemi 2 7. kemiske behandling 
3. Anatomi og fysiologi 2 8. Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
4. Dermatologi 1 9. Salg  

     5.   Ernæring 2 10. Erhvervsøkonomi 
  
  

 

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 



81 
 

 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 

 

Slutniveau : avanceret  

UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 

 

 
 

 
 

Antal lektioner: 15 
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Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 

 

Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

2.Kemi 2 

 

Slutniveau: rutine 
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UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

 

Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  
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10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

3.Anatomi og fysiologi 2 

 

 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 26 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 
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Slutniveau: ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning af 
opgaver 

2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 

3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med løsning af 
opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med løsning 
af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i forbindelse 
med løsning af opgaver 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse med 
løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

 

 

4.Dermatologi 1 

 

Slutniveau: begynder 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  
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3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  

6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  

8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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5.Ernæring 2 

 

Slutniveau: rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 20 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

Ernæring 3 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver 

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 
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6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver 

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

6.Specialbehandling med apparatur 

 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til ansigt 
med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til krop 
med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

5 Eleven kan under vejledning forklare det anvendte apparaturs opbygning og funktion  

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

8 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige apparaturer, der findes på markedet  

9 Eleven kan under vejledning orientere om lovgivningen på området  

10 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

11 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

 

12 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

13 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

7.Kemisk behandling 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigtet 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med kemiske peelinger 
med udgangspunkt i hudanalysen 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

6 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige kemiske behandlinger, der findes på markedet 

7 Eleven kan under vejledning orientere sig i Sundhedsstyrelsens lovgivning på området. 

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

9 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

10 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

11 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling 

12 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

8.Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Antal lektioner: 10 
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9.Salg 

 

Slutniveau:  avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber.  

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed.  

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger.  

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau.  

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.  

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter.  

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed.  

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 

 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form  

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ikke bestået 

 

Salg for talentelever 

 

Slutniveau:  ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber.  

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed.  

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger.  

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau.  

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.  

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter.  

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed.  

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 
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10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form  

 

 

 

9.Erhvervsøkonomi 

Fagligt projekt: 

Her kommer du til at arbejde med alt det du har lært på kos3 og kos4  

Opbygning af egen klinik, samt driften af klinikken. 

Her skal eleven demonstrere sin kunnen af, både det økonomiske, markedsføring messige, og personale 

håndtering. 

 

Slutniveau:  F 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber. 

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed. 

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger. 

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau. 

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter. 

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter. 

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed. 

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering af 
varetransaktioner. 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form. 

 

Antal lektioner: 20 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter som bestået/ikke bestået 

Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 
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Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

 

KOS 5 : 

Kosmetiker med speciale: 

Spa- og wellnessbehandler 

KOS 5 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 6. Spa 
2. Kemi 2 7. Fysiurgisk massage 
3. Anatomi og fysiologi 2 8. Valgfri uddannelsesspecifikke fag 
4. Dermatologi 1  

     5.   Ernæring 2 9. Psykologi 
 10.Erhvervsøkonomi  
  

 

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 

 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 

 

Slutniveau : avanceret  

UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 
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2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 

 

 
 

 
 

Antal lektioner: 15 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 

 

Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 
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3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

2.Kemi 2 

 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  
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11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

 

Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

3.Anatomi og fysiologi 2 
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Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 

Slutniveau: ekspert 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning af 
opgaver 

2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 

3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 
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4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med løsning af 
opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med løsning 
af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i forbindelse 
med løsning af opgaver 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse med 
løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

4.Dermatologi 1 

Slutniveau: begynder 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  

6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  

8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

5.Ernæring 2 

 

Slutniveau: rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 
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5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Ernæring 3 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver 

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver 

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

6.Spa 

 

Slutniveau:  rutineret 
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UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer på krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte spabehandlinger, ex behandlinger 
som er vævsopstrammende og drænerende samt cellulitebehandlinger med udgangspunkt i en 
hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre afdækningsteknikker i forbindelse med de 
udvalgte spabehandlinger 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

5 Eleven kan fortælle om historien bag den/de udvalgte spabehandlinger  

6 Eleven kan fortælle om de forskellige bade og behandlinger som findes i spa-branchen  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

8 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

9 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

10 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

 

11 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

12 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

13 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

  
 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

7.Fysiurgisk massage 

Slutniveau:  rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i en 
hud- og kropsanalyse med fokus på kontraindikationer samt hvilket behov der for behandling 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i ex 
musearm, golfalbue, spændingsrelateret hovedpine, overbelastningsskader etc. 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i den 
fysiurgiske massages teknikker og massagegreb 
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4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i musklernes 
udspring, forløb af fibre, tilhæftning og funktion 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i 
retningerne for bevægelser 

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre tryk på udvalgte triggerpunkter 

7 Eleven kan under vejledning planlægge hjemmeøvelser til kunden som forebyggelse 

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

9 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

10 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

8.Valgfri uddannelsesspecifikke fag 

Antal lektioner: 24 

9.Psykologi 

Du vil i faget psykologi arbejde med hvilke faktorer, der påvirker vores identitet og udvikling.  Du vil få indsigt 

i forskellige kommunikationsformer, verbal såvel som nonverbal.  Vi vil arbejde med konflikthåndtering og 

gruppedynamik, med formelle og uformelle roller. Desuden vil vi arbejde med samarbejde og positiv 

psykologi, samt personlig fremtoning. 

Slutniveau:  F 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan indgå i dialog om basale psykologiske forhold, begreber og tankegange, der vedrører det 
enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, det indgår i. 

 

2 Eleven kan beskrive elementære psykologiske problemstillinger med relevans for elevens uddannelse 
eller profession. 

 

3 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning med 
udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

 

4 Eleven kan under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og 
adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 

 

5 Eleven kan indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund, 
herunder situations- og rollebestemt kommunikation 
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Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter fra 7-trinsskalaen 

 

9.Erhvervsøkonomi 

Fagligt projekt: 

Her kommer du til at arbejde med alt det du har lært på kos3 og kos4  

Opbygning af egen klinik, samt driften af klinikken. 

Her skal eleven demonstrere sin kunnen af, både det økonomiske, markedsføring messige, og personale 

håndtering. 

 

Slutniveau:  F 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber. 

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed. 

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger. 

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau. 

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter. 

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter. 

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed. 

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form. 

 

Antal lektioner: 20 

 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter som bestået/ ikke bestået 
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Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

 

 

KOS 6 : 

Kosmetiker med speciale: 

Hud- og skønhedsplejer 

KOS 6 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 5. Specialbehandling med apparatur 
2. Kemi 2 6. kemiske behandling 
3. Anatomi og fysiologi 2 7. Salg 
4. Dermatologi 1   

       
  
  

 

Varighed 

4 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 

 



104 
 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 

 

Slutniveau : avanceret  

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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Antal lektioner: 20 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 

 

Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

2.Kemi 2 

Slutniveau: rutine 
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UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

 

 

Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  
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11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

3.Anatomi og fysiologi 2 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 

Slutniveau: ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning af 
opgaver 
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2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 

3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med løsning af 
opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med løsning 
af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i forbindelse 
med løsning af opgaver 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse med 
løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

4.Dermatologi 1 

Slutniveau: begynder 

 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  
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14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  

6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  

8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

5.Specialbehandling med apparatur 

Slutniveau:  rutineret 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 
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2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til ansigt 
med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med apparatur til krop 
med udgangspunkt i en hudanalyse 

 

5 Eleven kan under vejledning forklare det anvendte apparaturs opbygning og funktion  

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

8 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige apparaturer, der findes på markedet  

9 Eleven kan under vejledning orientere om lovgivningen på området  

10 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

11 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

 

12 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

13 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 
 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

 

6.Kemisk behandling 

Slutniveau:  rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigtet 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte behandlinger med kemiske peelinger 
med udgangspunkt i hudanalysen 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

6 Eleven kan under vejledning orientere om forskellige kemiske behandlinger, der findes på markedet 

7 Eleven kan under vejledning orientere sig i Sundhedsstyrelsens lovgivning på området. 



111 
 

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

9 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

10 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

11 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling 

12 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

7.Salg 

Slutniveau:  avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber.  

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed.  

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger.  

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau.  

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.  

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter.  

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed.  

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 

 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form  

 

Antal lektioner: 24 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

 

Salg for talentelever 

Slutniveau:  ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber.  
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2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed.  

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger.  

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau.  

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.  

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter.  

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed.  

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 

 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form  

 

 

 

Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

Der afgives standpunktskarakter i alle 6 læringselementer. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. 

Du vurderes efter 7 trins-skalaen. 

 

KOS 6 : 

Kosmetiker med speciale: 

Spa- og wellnessbehandler 



113 
 

KOS 6 indeholder følgende læringselementer: 

1. Kosmetiske behandlinger og teori 2 6. Spa 
2. Kemi 2 7. Fysiurgisk massage 
3. Anatomi og fysiologi 2 8. salg 

 
4. Dermatologi 1  

     5.   Ernæring 2  
   
  

 

Varighed 

5 uger 

 

Elevens arbejdstid 

Du kan forvente en arbejdsuge på i alt 37 timer. Heraf er forløbet planlagt med 40 undervisningslektioner 

inklusiv 6 lektioner til projektarbejde. Ud over dette må du påregne ekstraarbejde (bl.a. hjemmearbejde og 

kontaktlærersamtaler) – både i form af lektielæsning og i forbindelse med projekter. 

 

Merit 

Hvis du har fået merit i et fag, tilbydes du alternative aktiviteter. 

 

Læringselementer 

 

1.Kosmetiske behandlinger og teori 

 

Slutniveau : avanceret  

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan vurdere og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets hudtyper, 
hudstilstande,permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på krop 

 

2 Eleven kan vurdere og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med massage inklusiv decolté 
med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan vurdere og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med udgangspunkt i en 
hudanalyse 

 

4 Eleven kan vurdere og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, indpakning og 
indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan vurdere og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med udgangspunkt i neglens 
opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan vurdere og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og hudens opbygning og 
funktion samt kontraindikationer 
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7 Eleven kan vurdere og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med udgangspunkt i morfologi og 
farvelære 

 

8 Eleven kan vurdere og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering af bryn med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan vurdere og gennemføre produkt- og kundevejledning  

10 Eleven kan vurdere og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med fokus på 
produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan i forbindelse med en behandling afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny 
behandling 

 

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
 

 

 
 

 
 

Antal lektioner: 15 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Kosmetiske behandlinger og teori for talentelever 

Slutniveau : ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudtyper, hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer i ansigt og på 
krop 

 

2 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kosmetisk ansigtsbehandling med 
massage inklusiv decolté med udgangspunkt i en hudanalyse samt ansigtets muskulatur 

 

3 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en ansigtsbehandling med ekstraktion med 
udgangspunkt i en hudanalyse 

 

4 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en kropsmassage herunder kropspeeling, 
indpakning og indsmøring med udgangspunkt i en hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

5 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en manicure og pedicure med lak og med 
udgangspunkt i neglens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

6 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre depilering med udgangspunkt i hårets og 
hudens opbygning og funktion samt kontraindikationer 

 

7 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en dag-, aften- og brillemakeup med 
udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

8 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre farvning af bryn og vipper samt korrigering 
af bryn med udgangspunkt i morfologi og farvelære 

 

9 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre produkt- og kundevejledning  
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10 Eleven kan selvstændigt vurdere, redegøre og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne 
med fokus på produktforbrug samt tid 

 

11 Eleven kan selvstændigt foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de udførte 
behandlinger og brug af produkt 

 

13 Eleven kan selvstændigt udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte redskaber  

14 Eleven kan selvstændigt afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  

15 Eleven kan selvstændigt anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske 
opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, 
som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

2.Kemi 2 

Slutniveau: rutine 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 
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Kemi 2 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt anvende viden om atomer og molekyler i løsning af opgaver  

2 Eleven kan selvstændigt anvende viden om opløsninger i løsning af opgaver  

3 Eleven kan selvstændigt anvende viden om emulsion, emulgator og sæbe i løsning af opgaver  

4 Eleven kan selvstændigt anvende viden om fedtstoffer i løsning af opgaver  

5 Eleven kan selvstændigt anvende viden om alkoholder i løsning af opgaver  

6 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aminer i løsning af opgaver  

7 Eleven kan selvstændigt anvende viden om proteiner i løsning af opgaver  

8 Eleven kan selvstændigt anvende viden om enzymer i løsning af opgaver  

9 Eleven kan selvstændigt anvende viden om estere i løsning af opgaver  

10 Eleven kan selvstændigt anvende viden om aromatiske forbindelser i løsning af opgaver  

11 Eleven kan selvstændigt anvende viden om kemiske forbindelsers kredsløb i naturen i løsning af 
opgaver 

 

12 Eleven kan selvstændigt anvende viden om hyperpigmentering i løsning af opgaver  

13 Eleven kan selvstændigt anvende viden om UV-stråling og solcreme i løsning af opgaver  

14 Eleven kan selvstændigt anvende viden om præparater til huden i løsning af opgaver  

15 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eelven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

3.Anatomi og fysiologi 2 

Slutniveau: avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  
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14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 18 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

 

Anatomi og fysiologi 3 for talentelever 

Slutniveau: ekspert 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om celler og væv i forbindelse med løsning af 
opgaver 

2 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om transport af molekyler i forbindelse med 
løsning af opgaver 

3 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om kredsløbet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

4 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om åndedrættet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

5 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om fordøjelsen i forbindelse med løsning af 
opgaver 

6 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om immunforsvaret i forbindelse med løsning af 
opgaver 

7 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om lymfesystemet i forbindelse med løsning af 
opgaver 

8 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om hudens opbygning i forbindelse med løsning 
af opgaver 

9 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om ansigtets muskulatur og nerver i forbindelse 
med løsning af opgaver 

10 Eleven kan selvstændigt redegøre og anvende viden om muskulaturen og skelettet i forbindelse med 
løsning af opgaver 

11 Eleven kan selvstændigt redegøre anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 
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4.Dermatologi 1 

Slutniveau: begynder 

UVM-mål: 

1 Eleven har kendskab til svampesygdomme i hud, hårbund og negle  

2 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af bakterier  

3 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af virus  

4 Eleven har kendskab til hudsygdomme forsaget af allergi  

5 Eleven har kendskab til erytematøse sygdomme  

6 Eleven har kendskab til psoriasis  

7 Eleven har kendskab til acne  

8 Eleven har kendskab til rosacea  

9 Eleven har kendskab til hudtumorer  

10 Eleven har kendskab til pigmentsygdomme  

11 Eleven har kendskab til hudsymptomer ved interne sygdomme  

12 Eleven har kendskab til autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme  

13 Eleven har kendskab til psykokutane sygdomme  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Dermatologi for talentelever 

Slutniveau: rutine 

 

UVM-mål: 

1 Eleven kan anvende viden om svampesygdomme i hud, hårbund og negle i løsning af opgaver  

2 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af bakterier i løsningen af opgaver  

3 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af virus i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan anvende viden om hudsygdomme forsaget af allergi i løsningen af opgaver  

5 Eleven kan anvende viden om erytematøse sygdomme i løsningen af opgaver  

6 Eleven kan anvende viden om psoriasis i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan anvende viden om acne i løsningen af opgaver  
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8 Eleven kan anvende viden om rosacea i løsningen af opgaver  

9 Eleven kan anvende viden om hudtumorer i løsningen af opgaver  

10 Eleven kan anvende viden om pigmentsygdomme i løsningen af opgaver  

11 Eleven kan anvende viden om hudsymptomer ved interne sygdomme i løsningen af opgaver  

12 Eleven kan anvende viden om autoimmune hudsygdomme og bindevævssygdomme i løsningen af 
opgaver 

 

13 Eleven kan anvende viden om psykokutane sygdomme i løsningen af opgaver  

14 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

5.Ernæring 2 

Slutniveau: rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver  

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver  

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

Antal lektioner: 10 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

Ernæring 3 for talentelever 

Slutniveau: avanceret 

 

UVM-mål: 



120 
 

1 Eleven kan under vejledning anvende viden om kulhydrater, kostfibre, protein, fedt og alkohol 
herunder den anbefalede kostfordeling i % i løsningen af opgaver 

2 Eleven kan under vejledning anvende viden om energibehov herunder basalstofskiftet i løsningen af 
opgaver 

3 Eleven kan under vejledning anvende viden om vandets funktion i kroppen i løsningen af opgaver 

4 Eleven kan under vejledning anvende viden om vitaminer herunder de vand- og fedtopløselige 
vitaminer i løsningen af opgaver 

5 Eleven kan under vejledning anvende viden om mineraler herunder makro-og mikromineralerne i 
løsningen af opgaver 

6 Eleven kan under vejledning anvende viden om kosttilskud i løsningen af opgaver 

7 Eleven kan under vejledning anvende viden om nye tendenser herunder n-3, n-6,n-9 fedtsyrer, 
glykæmisk indeks og glykæmisk load, antioxidanter og fytokemikalier, kostfibre og diverse kure i 
løsningen af opgaver 

8 Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 
praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikdelen, som kan 
gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

 

6.Spa 

Slutniveau:  rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse med udgangspunkt i fagets 
hudstilstande, permanente og periodiske anomalier samt kontraindikationer på krop 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre udvalgte spabehandlinger, ex behandlinger 
som er vævsopstrammende og drænerende samt cellulitebehandlinger med udgangspunkt i en 
hudanalyse samt kroppens muskulatur 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre afdækningsteknikker i forbindelse med de 
udvalgte spabehandlinger 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en hudanalyse og anvende 
behandlingsprocedureskema til dette 

 

5 Eleven kan fortælle om historien bag den/de udvalgte spabehandlinger  

6 Eleven kan fortælle om de forskellige bade og behandlinger som findes i spa-branchen  

7 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre produkt- og kundevejledning  

8 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling ud fra produktmanualerne med 
fokus på produktforbrug samt tid 

 

9 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

10 Eleven kan under vejledning anvende værnemidler, i det omfang det er påkrævet i forhold til de 
udførte behandlinger og brug af produkt 

 

11 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

12 Eleven kan under vejledning afslutte med et salg af produkt eller vejledning i ny behandling  
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13 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

  
 

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

7.Fysiurgisk massage 

Slutniveau:  rutineret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i en 
hud- og kropsanalyse med fokus på kontraindikationer samt hvilket behov der for behandling 

 

2 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en fysiurgisk massage med udgangspunkt i ex 
musearm, golfalbue, spændingsrelateret hovedpine, overbelastningsskader etc. 

 

3 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i den 
fysiurgiske massages teknikker og massagegreb 

 

4 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i 
musklernes udspring, forløb af fibre, tilhæftning og funktion 

 

5 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre en behandling med udgangspunkt i 
retningerne for bevægelser 

 

6 Eleven kan under vejledning planlægge og gennemføre tryk på udvalgte triggerpunkter  

7 Eleven kan under vejledning planlægge hjemmeøvelser til kunden som forebyggelse  

8 Eleven kan under vejledning foretage valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser i 
forhold til de udførte behandlinger 

 

9 Eleven kan under vejledning udvise hygiejne og orden omkring arbejdspladsen, og de anvendte 
redskaber 

 

10 Eleven kan under vejledning anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen til at løse 
praktiske opgaver i praktikuddannelsen, og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 
praktikdelen, som kan gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen 

 

   

Antal lektioner: 25 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter som bestået/ ikke bestået 

8.Salg 

Slutniveau:  avanceret 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber.  

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed.  

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

 



122 
 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger.  

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau.  

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.  

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter.  

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed.  

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 

 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form  

 

Antal lektioner: 24 

Bedømmelsesform: der afgives en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

 

Salg for talentelever 

Slutniveau:  ekspert 

UVM-mål: 

1 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber.  

2 Eleven kan e for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed.  

3 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personligt ejet handels- og 
servicevirksomhed. 

 

4 Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre tilhørende beregninger.  

5 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau.  

6 Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter.  

7 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter.  

8 Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed.  

9 Eleven kan referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved registrering 
af varetransaktioner. 

 

10 Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig form  

 

 

 

 

 

Antal lektioner: 24 

Bedømmelsesform: der afgives en delkarakter fra 7-trinsskalaen 
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Læringsmiljø 

Læringsforløbet veksler mellem demonstrationer og træning, oplæg og fremlæggelser. 

Der er stor grad af medindflydelse og der er mulighed for at tilegne sig færdigheder via forskellige 

læringsstile. 

 

Lærerrollen 

Din lærer vil have rollen som din faglige vejleder og vil sammen med dig tilrettelægge dit arbejde og vil efter 

behov støtte dig igennem processen. Din kontaktlærer vil vejlede dig i forhold til din uddannelsesplan. 

 

Elevrollen 

Du skal selv være aktiv i forhold til at planlægge og gennemføre læringselementerne på modulet. 

 

Evaluering 

Igennem hele læringsforløbet foregår der en løbende mundtlig evaluering i form af dialog mellem lærer og 

elev. 

Dine faglige kompetencer vil blive vurderet efter, i hvor høj grad du lever op til de mål, der er beskrevet 

under de enkelte læringselementer. 

 

Der afgives standpunktskarakter i alle 6 læringselementer. 

Karakteren er et udtryk for en helhedsvurdering af dine faglige kompetencer, initiativ og selvstændighed. 

Du vurderes efter 7 trins-skalaen. 
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