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1.0 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 foretrukne samarbejdsvalg. Opsøge 

muligheder for udvikling, partnerskaber og nye netværk. 

Gældende bekendtgørelser der ligger til grund for udarbejdelsen af den lokale undervisningsplan for 
sikkerhedsvagt på NEXT Uddannelse København i Glostrup: 

 BEK nr. 367 af 19/04/2016: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 

 BEK nr. 267 af 15/03/2016: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til sikkerhedsvagt. 

 BEK nr. 41 af 16.01.2014: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende 

erhvervsrettede uddannelser 

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 praksisnær, problemorienteret og projektbaseret. Det betyder, at 

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

virkelighedsnær opgaveløsning 

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

inddragelse 

Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvali¬teten af sine 

erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 

Lærerne er organiserede 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 (Jvf. BEK 367 af 19/04/2016, §61 

stk.2). 

Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte 

læringselementer.   

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

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

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

3. Der skal være en opfølgning.  

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

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

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

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

af uddannelserne i virksomhederne.  

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

eget arbejde  

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

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

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

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

arbejdsindsats og afleverer de stillede opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et 

skoleforløb.  

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

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

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

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

lærerdækning afhængig af arbejdets og undervisningens karakter, men begrebet lærerfri 

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

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

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

samt tilbud om støtte til det på skolen. 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer på NEXT  
Afsnit 1.4 udspringer af BEK 367 af 19/04/2016,  § 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 (Jvf.  § 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:  
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1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan: 

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

 Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i 

forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv 

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

fra medier og litteratur. 

Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 

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

 Specialpædagogisk støtte 

 Tilvalg af faglig/almen karakter  

 Brug af øvrige støttemuligheder.  

Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering 

for at kunne gennemføre uddannelsen. 

( Vejledning: Her indsætter skoleområdet  procedure for , hvordan der gennemføres 

kompetencevurdering af voksne elever over 25 år): 

1.5 Eksamensregler på NEXT  - erhvervsuddannelserne  
Afsnit 1.5 udspringer af BEK 367 af 19/04/2016, § 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” (Jvf. 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. 

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

fag de skal til eksamen i. 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - printervenlig version 

findes i bilag C på side xxx. 
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1.5.3 Afsluttende prøve  
Den afsluttende prøve består af tre dele: 

 Et skriftlig projektopgave. 

 En mundtlig eksamination. 

 En praktisk prøve. 

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 informeres endvidere 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 (jvf. Bekendtgørelse om grundfag erhvervsfag og erhvervsrettet 

andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne, BEK 1009 af 22/09/2014, §12).  

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer  
Svendeprøven afvikles over 1 dag. 

 Den skriftlig projekt: består af et skriftligt og praktisk orienterede projekt, som eleven 

udarbejder i sidste skoleperiode. Den skriftlige projektopgave er eksaminations- og 

bedømmelsesgrundlag. 

 Den mundtlig eksamination: består af en fremlæggelse af projektopgaven over for lærer og 

censor. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præsentation.  

 Den praktiske prøve: består af en praktisk løsning af en opgave, der knytter sig til 

uddannelsens kompetencemål. Bedømmelsesgrundlaget er elevens praktiske løsning.  

Bedømmelsesgrundlag: Der anvendes 7-trins skala. 
Under den mundtlige og den praktiske prøve er en censor til stede. 
Prøvetiden er i alt 45 min, inkl. votering, som fordeles mellem den mundtlige eksamination og den 
praktiske opgave. 
Der gives en samlet karakter på baggrund af den skriftlige projektopgave, den mundtlige 
fremlæggelse af projektopgaven, og den praktiske opgave, som hver tæller en tredje del. 
Beståelseskravet er minimum karakteren 02 

1.5.5 Regler for eksamensafvikling  
Eleven møder senest 30 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 

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

hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

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

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

imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk 

støtte (jvf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. BEK 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. 
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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 den skriftlige prøve kan eleven afslutte sin elektroniske besvarelse når han/hun mener sig færdig 

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

eksaminander. 

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

følges. 

Ved prøven må anvendes PC, der udleveres af skolen samt alle hjælpemidler, dog undtaget opkobling 

til internettet. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 

mindre andet er aftalt. 

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. ( BEK  nr. 41, 16/01/14, §7) 

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 eleven har 

modtaget sine karakterer skriftligt . 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 
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 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 skriftligt 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. 

1.6 Overgangsordninger 
Elever der har afsluttet grundforløbet før 1. august 2015 …….?? 

Vejledning: Her beskriver skoleområdet overgangsordninger aftalt med det lokale uddannelsesudvalg 

og gældende for elever, som påbegyndte uddannelsen inden 1.august 2015. 
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 

2.0.1 Overordnet beskrivelse 
Hovedforløbenes samlede varighed er som udgangspunkt 12 måneder, fordelt på hhv. 

skoleundervisning og praktik. 

For elever under 25 år udgør skoleundervisningen 24 uger, fordelt på de tre hovedforløb. 

For elever over 25 år (EUV-forløb) udgør skoleundervisningen 21 uger, fordelt på de tre hovedforløb. 

For elever med minimum 2 års relevant erhvervserfaring inden for uddannelsens område kan 

skoleperioden i visse tilfælde afkortes yderligere. 

Uddannelsens opbygning kan illustreres således: 
 

 

2.0.2 Overordnet struktur i hovedforløbet. 
Hovedforløbet er delt op i tre skoleperioder af en varighed på 8 uger, således at der i de enkelte 

fagspecifikke fag lægges særlig vægt på følgende hovedområder (vagtformer): 

 

Stationær vagt 
På dette hovedforløb lægges der vægt på den stationære vagts 
arbejdsopgaver og metoder. 

 

Ronderende og AP-vagt 
På dette hovedforløb lægges der vægt på den ronderende vagts 
arbejdsopgaver og metoder samt udførelse af alarmpatruljetjenester. 

 

Servicevagt 
På dette hovedforløb lægges der vægt på den servicevagtens 
arbejdsopgaver og metoder. 

 

I alle tre skoleforløb får du udbygget dine kundskaber om det udstyr, der kan anvendes i 

vagtbranchen. Du opøves i effektiv kommunikation både med ledere, kunder, kollegaer. 

Krav: Hovedforløbet på Sikkerhedsvagtuddannelsen kræver at du har gennemført Grundforløbet 

(GF2) for Sikkerhedsvagt. Du skal således både have bestået grundforløbsprøven for sikkerhedsvagt 

og have opfyldt de overgangskrav der knytter sig til uddannelsen. Du skal også have bestået prøven: 

Grundlæggende Vagt.  

Niveau: Undervisningen er gennemgående indrettet således, at du kan arbejde med 

sikkerhedsopgaver på et rutineret og et avanceret niveau. 

Arbejdstid: Som elev på hovedforløbet på sikkerhedsvagt må du ud over de gennemsnitlige 32 

lektioner pr. uge påregne at der kan forekomme hjemmearbejde. Det tidsmæssige omfang af 

undervisningen samt hjemmearbejdet svarer til en fuld arbejdsuge på 35,6 timer i henhold til din 

overenskomst. Hjemmearbejdet vil du blive præsenteret for i de enkelte fag. 

Arbejdsformer: Holdundervisning, projektundervisning, værkstedsarbejde, selvstændig forberedelse 

eller research, rapporter, portefolio m.m. 

HF1 8 uger Praktik HF2 8 uger Praktik HF3 8 uger Praktik

HF1

HF2

HF3
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2.0.3 Fagplan -  fordeling af fag på skoleperioderne 
Fordelingen af fag på de enkelte skoleperioder fremgår af nedenstående tabeller. 

Grundfag Uger  HF1 HF2 HF3 

8108 Idræt 2,0 X X X 

10806 Engelsk 2,0 X X  

10821 Psykologi 1,0 X   

10823 Samfundsfag 1,5 X   

Varighed bundne 6,5    
 

Uddannelsesspecifikke fag Uger  HF1 HF2 HF3 

11254 Kommunikation, konflikthåndtering 2,6 X X X 

11262 Service i vagtbranchen 1,5 X X X 

11269 Rapportering 1,0 X X X 

11272 Retsregler 0,6 X   

11275 Sikringsformer 0,4  X  

11276 Ronderende vagt og alarmpatruljetjeneste 3,0  X  

11279 Stationær vagt 1,5 X   

11284 Servicevagt 1,5   X 

11290 Innovation i vagtbranchen 0,6 X   

11291 Sikkerhedsanalyse 0,8 X  X 

11292 Køreteknik og miljø for sikkerhedsvagter 0,6  X  

11395 Brandmateriel 0,4   X 

15866 Komp-mål, Sikkerhedsvagt 0   X 

7732 Afsl.prv: Sikkerhedsvagt, Sikkerhedsvagt 0   X 

Varighed bundne 14,5    
 

Valgfag Uger HF1 HF2 HF3 

Tysk (lokalt fag) 1,0 X   

IT (lokalt fag) 1,0 X   

Varighed  1,0    
 

Valgfri specialefag Uger  HF1 HF2 HF3 

11396 Værditransport 2,0   X 

11397 Sikringsteknik 2,0   X 

11398 Butikssvind 2,0   X 

11399 Service og produktudvikling i vagtbranchen 2,0   X 

11400 Overvågning 2,0   X 

11431 Event - Ledelse, planlægning og sikkerhed 2,0   X 

Varighed  2,0    

2.0.4 Bedømmelse af læringsmodulerne. 
Undervisningen og din udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte 

progression i din læring og skal sikre, at du reflekterer over din faglige udvikling i forhold til faget og 

dit fremtidige erhverv. 

Den løbende bedømmelse har til formål at vejlede dig omkring standpunkt og udbytte af 

undervisningen. Dette vil foregå i forbindelse med undervisningen. Formålet med at vejlede dig 

omkring din læring vil være, at din fokus skærpes omkring din læringsudbytte af undervisningen.  



   

11 
 

Hvert skoleforløb afsluttes desuden med en helhedsbedømmelse fra det samlede lærerteam hvor din 

deltagelse i skolens teoretiske og praktiske undervisning vurderes. Evalueringen tager udgangspunkt i 

de projekter, opgaveløsninger og besvarelser du afleverer. Derudover vil dine generelle og personlige 

kvalifikationer samt dit fravær indgå i bedømmelsen. 

Hvert modul afsluttes med en personlig evalueringssamtale. Formålet med evalueringen er at give 

dig en forståelse af om du har opnået de kompetencer som ligger i det enkelte hovedforløb. 

Bedømmelsen/evalueringen medvirker desuden til at du ser, hvor du kan forbedre dig i forhold til 

undervisningen som helhed. 

På baggrund af evalueringen vil vi efter behov i dialog med dig og din praktikvirksomhed drøfte dit 

videre forløb. 

Er du i tvivl angående din evaluering, bør du hurtigst muligt rette henvendelse til læreren. 

2.0.5 Kompetencemålene for uddannelsens hovedforløb. 
Når du har gennemført uddannelsen har du opnået en række kompetencer. De enkelt kompetencer 

indgår på forskellig vis i de fag du bliver undervist i. På hovedforløbet skal du opnå følgende 

kompetencer: 

1. Du kan anvende engelsk hensigtsmæssigt i almindelige dagligdagssituationer i vagtarbejdet. 

2. Du kan anvende dansk i skrift og tale og med en rimelig grad af korrekthed i vagtarbejdet. 

3. Du kan redegøre for sikkerhedsbranchens placering og udvikling i samfundet og for de 

overordnede samfundsøkonomiske teorier og beslutningsprocesser. 

4. Du kan redegøre for faktorer, der har betydning for sund levevis i hverdagen og i forbindelse 

med job i sikkerhedsbranchen. 

5. Du kan på baggrund af viden om innovation medvirke til udvikling og innovation i 

virksomheder på det private og offentlige arbejdsmarked. 

6. Du kan beskrive og perspektivere elementære psykologiske problemstillinger i vagtbranchen. 

7. Du kan kommunikere professionelt i typiske vagtrelaterede arbejdssituationer. 

8. Du kan håndtere konflikter i typiske vagtrelaterede arbejdsfunktioner. 

9. Du kan anvende forskellige fysisk relaterede teknikker for at sikre sin personlige sikkerhed. 

10. Du kan demonstrere forståelse for betydningen af kvalitet, effektivitet og service i typiske 

vagtrelaterede arbejdssituationer. 

11. Du kan udføre almindelig daglig rapportering i forbindelse med vagtopgaver. 

12. Du kan medvirke til sporbevaring på et gerningssted. 

13. Du kan ved rationel indsats afværge skader på miljøet. 

14. Du kan anvende de almene og de for vagtbranchen specifikt gældende love og regler. 

15. Du kan betjene og vejlede kunder i almindelig anvendelse af typiske sikringsanlæg. 

16. Du kan medvirke professionelt ved håndtering af store menneskemængder. 

17. Du kan optræde professionelt ved voldsomme begivenheder, som fx uvejr, brand, 

eksplosioner, voldelige forbrydelser eller terrorhandlinger. 

18. Du kan udføre ronderende vagt- og alarmpatruljetjeneste. 

19. Du kan udføre stationære vagtopgaver. 

20. Du kan udføre service vagtopgaver. 

21. Du kan agere professionelt i omgangen med kunder, brugere, klienter, gæster, herunder 

også personer påvirket af rusmidler eller sygdom. 

22. Du kan udføre forskellige særlige temporære vagtopgaver, der er situationsbestemt. 

23. Du kan udføre professionel kørsel under forskellige forhold og kan tage hensyn til forhold af 

sundhedsmæssig betydning. 
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24. Du kan medvirke til, at vagtvirksomheden har et sikkert og sundt arbejdsmiljø. 

25. Du kan anvende den læring, du opnår i skoleundervisningen til at løse praktiske opgaver i 

praktikuddannelsen og du kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra praktikuddannelsen 

som gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. 

I bilag A:  Kompetencemål, niveau og evaluering kan du se i hvilke fag du opnår de krævede 

kompetencer. Det fremgår endvidere hvilket niveau fagene er på og hvorledes de bliver evalueret. 
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2.0.6 Undervisningsdifferentiering. 
Når du ønsker at blive Sikkerhedsvagt, bliver du mødt med forventninger om en faglig og personlig 

udvikling i forhold til det at være sikkerhedsvagt.  

Undervisningen søges derfor tilrettelagt således, at den i størst muligt omfang, ud fra dine 

forudsætninger, vil bidrage til din personlige udvikling og fremme af dine erhvervsfaglige 

kompetencer. 

Der vil således blive lagt op til differentiering i undervisningen for den enkelte elev i et forsøg på at 

imødekomme individets kompetencer og evner med fokus på også elevens engagement, lyst og vilje 

til deltagelse i undervisningen og uddannelsen generelt.  

Formålet og udbyttet med differentieret undervisning skal være såvel at løfte den svagere elev og i 

samme moment at få udfordret den stærkere således begge parter føler sig tilpas ved 

undervisningen med samtidig fokus på det sociale aspekt i undervisnings- og klasse øjemed. 

Skoleperioderne sammensættes derfor som et undervisningsforløb, hvor vi ved hjælp af didaktiske 

redskaber og pædagogiske metoder systematiserer og strukturerer planlægningen, så alle får en 

optimal læring, og at frafaldet reduceres. 

Der sigtes mod en højere grad af elevmedindflydelse og inddragelse i den daglige undervisning, hvor 

den traditionelle lærerstyring mindskes, hvilket stiller krav til din motivation og samarbejdsevner 

med de øvrige elever og lærerstaben. Lærerrollen vil derfor også have en facilliterende, vejledende 

og coachende tilgang i forhold til dit virke og udfordringer under uddannelsen. 

Under uddannelsen på skolen, vil du skulle arbejde med både teori og praksis. Dette arbejde vil 

blandt andet indeholde teoretiske oplæg, teoretiske projektarbejder i grupper og individuelt, 

fremlæggelser i plenum og praktiske projektopgaver uden for skolen.  

Herudover vil der blive arbejdet med en ”feedbackkultur”, hvor feedback vil være en løbende 
dobbeltsidet proces mellem lærere og elever, med det formål at: 

• Fremme undervisningen og forbedre dit udbytte af undervisningen. 

• Bevidstgøre og træne elevernes brug af refleksion og læringsstrategier. 

Følgende punkter vil derudover blive vægtet højt i den løbende feedback: 

 Elevens deltagelse i undervisningen 

 Fravær 

 Opgaveløsning 

 Indlæring 

 Samarbejde 

2.0.7 Valgfag og tilbud om undervisning i mindst ét fremmedsprog ud over engelsk  
Du får mulighed for at vælge udvidet informationsteknologi eller grundlæggende tysk som valgfag. 

Varighed 1 uge. 

2.1 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Skolen har et tæt samarbejde med det faglige udvalg og virksomheder inden for fagområdet. 

Kommunikation mellem skolen og virksomhederne vedrørende elever foregår fortrinsvis via Elevplan 

og mestermøder. 

Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) holder jævnlige møder for at sikre et godt samarbejde og høj 

kvalitet i uddannelserne. 



   

14 
 

  



   

15 
 

3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet   
 

3.0.1 Idræt F-niveau 

Varighed:    
Grundfaget indgår på HF1, HF2 og HF3 på hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger.  

Undervisningens formål 
Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet. 

Fagets formål er at aktivere eleverne, så de opnår en positiv oplevelse af sammenhængen mellem 

fysisk udfoldelse og trivsel. 

Faget skal bidrage til udvikling af elevernes personlige identitet, samt motivere eleverne til en 

livslang fysisk aktivitet og personlig sundhed. Nødvendigheden af en sund kost og ernæring samt 

tilegnelse af sunde livsvaner, vil derfor også indgå som en del af undervisningen. 

Eleverne opnår forståelse for at kombinere praktiske erfaringer med teoretisk viden i relation til 

træning og sundhed, herunder forståelse for betydningen af at være i god fysisk træningstilstand. 

Faget kan bidrage til at løfte en central målsætning om læring i bevægelse på skolen. 

Hensigtsmæssige træningsøvelser, hvor den enkelte kender til sit eget niveau og styrke, skal bidrage 

til den rette træningsmetode, således at fysiske skader reduceres. 

I forhold til vagtbranchen er det væsentligt, at eleven tilegner sig viden om praktisk 

konflikthåndtering (del af uddannelsen).  

Selvforsvar: Fysisk selvforsvar indgår som en væsentlig del af selvforsvarskurset, der er obligatorisk. 

I fysisk konflikthåndtering (selvforsvar) er der tale om et oplæg som kursusbaseret 

klasseundervisning efterfulgt af praktiske øvelser efter lærerinstruktion.  

Her vil eleven skulle arbejde med den fysiske konflikthåndtering, hvor eleven er alene eller arbejder 

sammen med kolleger i situationer, der kan være spændingsfyldte, og som kræver en eller anden 

form for fysisk magtanvendelse.  

Konkret vil der blive trænet og øvet i tidligere indlærte frigørelses- og fastholdelsesteknikker samt 

trænet i anvendelse af håndjern.  

Herigennem er det hensigten, at eleven opnår kompetencer til at undgå fysisk konfrontation med 

kunder, gæster, uromagere m.fl. 

Tilknyttede mål i faget  

 Eleven kan deltage i forskellige former for fysisk aktivitet. 

 Eleven kan arbejde med at styrke sin fysiske form. 

 Eleven kan arbejde målrettet med at forebygge skader ved arbejde eller træning. 

 Eleven kan handle bevidst i forhold til fysiske aktiviteters betydning for egen sundhed. 

 Eleven kan handle bevidst i forhold til fremme af personlig sundhed. 

 Eleven kan anvende grundlæggende principper for træning. 
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Valg af arbejdsformer:  
Undervisningen vil primært være tilrettelagt med udgangspunkt i Fitness World, Valby, hvor der er 

mulighed for mange forskellige træningsformer. Fra lærerside tilrettelægges træningsprogram, som 

den enkelte elev kan følge. Der fokuseres overvejende på muskel og Cardio Træning. 

Undervisningen er progressivt opbygget omkring forskellige idrætsaktiviteter, således at der sker en 

løbende forbedring af elevens kondition og styrke. Undervisningen differentieres ud fra den enkelte 

elevs muligheder og behov for at forbedre sin kondition og styrke.  

Der er endvidere mulighed for squash og cirkeltræning. 

Når vejrliget forhold tillader det, kan der være mulighed for orienteringsløb. 

Betydningen af sund kost og ernæring indgår som en bestanddel af den samlede undervisning 

Herunder viden om betydningen af fysisk og psykisk velvære til at skabe et godt arbejds- og fritidsliv. 

Fagintegration: 
Faget vil have sit naturlige tværfaglige snit henover ergonomi og hygiejne samt analoge tankegange 

til psykisk arbejdsmiljø. Modulet indgår som en del af de uddannelsesspecifikke fag og er en naturlig 

del af de vagtfaglige moduler 

Prøver og eksaminer: 
Afsluttende standpunktsbedømmelse bestået/ ikke bestået:  

Specifikke krav til ressourcer 

 Selvforsvarslokale. 

 Adgang til Fitness World. 

 Adgang til boldbaner. 

 Sportsudstyr. 

 Aktiv brug sms kommunikation omkring mødetider og orientering vedr. undervisningen. 

Specifikke krav til lærerkvalifikationer:  

 Lærer, der er kvalificeret i at undervise i idræt på F-niveau eller derover. 
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3.0.2 Engelsk F-niveau 

Varighed:    
Grundfaget indgår på HF1 og HF2 på hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger.  

Undervisningens formål 
Formålet med faget er, at eleven udvikler sin viden, færdigheder og kompetencer inden for 

engelskområdet. 

Gennem arbejdet med faget kan eleven opnå viden om andre kulturer i forhold til erhverv og 

samfund samt i almene og personlige sammenhænge. 

Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for at kunne kommunikere med engelsktalende 

kunder på et grundlæggende niveau, og være i stand til at udtrykke sig mundtligt med en vis 

præcision inden for udvalgte og afgrænsede emner. 

Eleven lærer endvidere at anvende og bearbejde viden og informationer inden for udvalgte 

afgrænsede emner, tekster og situationer. 

Som afslutning skal eleven aflevere en mindre skriftlig opgave ”Written assignment”, hvor der typisk 

arbejdes med et fagrelateret emne i forhold til vagtbranchen. Der bliver i den skriftlige opgave 

primært lagt vægt på nære personrelaterede emner, der er tæt på elevens konkrete situation i 

dagliglivet på uddannelsen og på konkrete arbejdsopgaver som vagt. Opgaven udarbejdes 

individuelt. 

Elevens læringsudbytte:   
I engelskundervisningen vil der blive lagt vægt på følgende: 

 Grundlæggende grammatiske øvelser. 

 Hensigtsmæssige oversættelser 

 Tekster på et vist niveau, der forberedes, hvorefter der vil være spørgsmål, som det 

forventes, at eleven kan besvare (”comprehension”). 

 Aktiv dialog i forhold til forberedt tekst. Primært vil bogen ”That´s the way” af Benedikte 

Herold Jensen, forlaget Systime, blive anvendt som lærebogsmateriale. 

 Diverse øvelser fra bogen. 

 Mindre skriftlige øvelser. 

 Glosetræning. 

 Elevproduceret materiale. 

 Anvendelse af IT til kildesøgning og informationssøgning. 

Styrkelse af selvtilliden i forhold til anvendelse af sproget gennem samtale i mindre grupper og i 

plenum. 

Tilknyttede mål i faget  
Kommunikation: 

1. Eleven kan På grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af talt fremmedsprog om 

udvalgte afgrænsede emner. 

2. Eleven kan på grundlæggende niveau forstå hovedindholdet af skrevne fremmedsproglige 

tekster om udvalgte afgrænsede emner. 

3. Eleven kan udtrykke sig mundtligt med en vis præcision i et sammenhængende sprog med 

afgrænset ordforråd inden for udvalgte afgrænsede emner. 
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4. Eleven kan mundtligt præsentere hovedindholdet af de væsentlige informationer i udvalgte 

teksttyper. 

5. Eleven kan referere og præsentere et forberedt stofområde. 

6. Eleven kan deltage med enkle sproglige udtryk i samtaler om udvalgte og afgrænsede emner. 

7. Eleven kan udtrykke sig skriftligt med en vis præcision og i et enkelt og sammenhængende 

sprog tilpasset udvalgte emner. 

8. Eleven kan anvende og bearbejde viden og informationer skriftligt inden for udvalgte 

afgrænsede emner, tekster og situationer. 

9. Eleven kan anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd til at 

kommunikere mundtligt og skriftligt. 

Kommunikationsstrategier: 
10. Eleven kan afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til 

teksttype, situation og formål. 

11. Eleven kan afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge 

omskrivninger, overbegreber og synonymer. 

12. Eleven kan afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om 

skriveprocessens faser. 

13. Eleven kan opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til oversættelse, 

stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion. 

14. Eleven kan anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk. 

Sprogbrug Sprogtilegnelse: 
15. Eleven kan på grundlæggende niveau anvende et tilstrækkeligt præcist og afgrænset 

ordforråd inden for udvalgte emner. 

16. Eleven kan udtale fremmedsproget klart, tydeligt og forståeligt med et afgrænset og 

veldefineret ordforråd inden for udvalgte emner og i udvalgte situationer. 

17. Eleven kan tale og skrive fremmedsproget så centrale grammatiske regler med betydning for 

hensigtsmæssig kommunikation følge. 

18. Eleven kan anvende grundlæggende regler for opbygning af tekster med sans for struktur og 

sammenhæng inden for relevante, tekster og medier i erhverv, uddannelse, samfund og 

personlige og almene forhold. 

Kultur- og samfundsforhold: 
19. Eleven kan opnå og anvende grundlæggende viden om adfærd, normer og værdier hos 

brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund og i personlige og almene sammenhænge. 

20. Eleven kan drage sammenligninger og genkende enkle forskelle mellem egen kultur og 

andres kultur. 

21. Eleven kan identificere grundlæggende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten 

med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som internationalt 

kommunikationsmiddel. 

Valg af arbejdsformer:  

 Anvendelse af it-værktøjet til informationssøgning. 

 Opgave gennemgang med eksempler. 

 Gennemgang af grammatiske regler - efterfulgt af øvelser, der laves individuelt, og som 
fremlægges i klassen. 

 Individuel forberedelse og fremlæggelse. 

 Gruppearbejde med enkle tekster 

 Fremlæggelse af gruppeprojekter i plenum. 
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 Sproglige øvelser, der knytter sig til faget. 

 Rollespil/situationsspil – ud fra forberedt tekst. Dette vil typisk foregå i mindre grupper.  

Anvendte materialer: 

 Lærerbogbog: ”That´s the way” af Benedikte Herold Jensen fra forlaget Systime. 

 Skriftlige opgaver 

Læringsniveau: 
I uddannelsesordning for uddannelse til Sikkerhedsvagt er læringsniveauet beskrevet som et 

læringsmål på F niveau. 

Prøver og eksaminer: 
Der gives standpunktskarakter efter 7 trins skalaen ved afslutningen af grundfaget. 

Afsluttende eksamen: 
Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne (”Written assignment”), samt 

en opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. 

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. 

De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen dække de 

væsentligste faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. 

Der gives mindst 30 minutters forberedelsestid. Forberedelsestidens varighed tilpasses de ukendte 

opgavers omfang. 

Eksamen er todelt. 

 Første del består af elevens præstation og fremlæggelse af selvvalgt emne suppleret med 

uddybende spørgsmål fra eksaminator. 

 Anden del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave. 

Elevens præstation helhedsbedømmes. 

Der gives eksamenskarakter efter 7-trinsskalaen. 

Specifikke krav til lærerkvalifikationer: 

 Sproglærer i engelsk 
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3.0.3 Psykologi (grundfag) 

Antal lektioner: 
Grundfaget indgår på HF1 og  på hovedforløbet og har en samlet varighed på 1 uge. 

Formål med grundfaget psykologi: 
For at kunne udføre sine arbejdsopgaver som sikkerhedsvagt på en tillids- og tryghedsskabende 

måde, skal eleven have et grundlæggende psykologisk kendskab til sig selv og andre. På 

hovedforløbet vil der derfor blive arbejdet dybere med de psykologiske begreber og retninger, der 

blev introduceret på grundforløbet.  

I undervisningen vil der løbende være et fokus på psykologien til forståelse af konflikters opståen, og 

kommunikationen som et værktøj til at håndtere konflikter. Der vil således være en tæt kobling til 

områdefaget kommunikation, konflikthåndtering og personlig sikkerhed.   

I undervisningen vil eleven skulle arbejde med refleksion over egen livserfaring i forhold til de 

psykologiske teorier, der arbejdes med, og eget ståsted samt praksis i de fællesskaber eleven indgår i.   

Læringsudbytte: 
Undervisningen vil bidrage yderligere til elevens selvforståelse, personlige udvikling og forståelse af 

menneskers udvikling gennem et langt liv, både som individ og som aktør i samfundet og i forskellige 

praksisfællesskaber.  

Undervisningen vil udvikle elevens kompetencer i at forstå og respektere menneskers forskellighed 

på baggrund af personlige, sociale og kulturelle faktorer, hvilket er medvirkende til at gøre eleven 

kompetent til at navigere i en foranderlig, konfliktfyldt og globaliseret verden. 

Eleven får kendskab til udviklings- og socialpsykologiske begreber samt redskaber til at indgå i 

kommunikationsforløb. Eleven lærer at anvende denne indsigt i forhold til vagtfaglige opgaver og 

situationer som konflikter, roller og samarbejde i en organisation.  

Tilknyttede mål for grundfaget psykologi: 
1. Eleven kan under vejledning navngive 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 navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans 

for elevens uddannelse eller erhverv. 

3. Eleven kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og 

samspillets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

4. Eleven kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer 

med udgangspunkt i konkrete eksempler fra kendte situationer. 

5. Eleven kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og 

social- og kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation. 

Valg af arbejdsformer: 
Til gennemførelse af undervisningen, vil nedenstående arbejdsformer kunne komme i anvendelse. 

 Tavleundervisning med audiovisuelt materiale inden for psykologifaget. 

 Plenumfremlæggelser og diskussioner. 

 Projektarbejde. 

 Praktiske cases. 

 Skriftlige opgaver. 
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 Individuelt- og gruppearbejde. 

 Streaming fra nettet med relevans inden for psykologifaget 

 Øvelser, der knytter sig til psykologifaget. 
 

Anvendte materialer: 

 Lærerbogen Grundlæggende psykologi og socialpsykologi af Peder Nielsen, Forlaget Øknom 

med tilhørende opgavesæt 

 Skriftlige opgaver 

 Relevante handouts 

Fagintegration: 
Grundfaget psykologi har et naturligt og aktivt samspil med andre fag, der indeholder områder som 

service, kommunikation og samarbejde.  

Nedenstående fag er eksempler fagintegration: 

 Kommunikation, konflikthåndtering og personlig sikkerhed 

 Service i vagtbranchen 

 Stationærvagt 

 Servicevagt 

Læringsniveau: 
I uddannelsesordning for uddannelse til Sikkerhedsvagt er læringsniveauet beskrevet som et 

læringsmål på E niveau. 

Prøver og eksaminer: 
Der gives standpunktskarakter efter 7 trins skalaen ved afslutningen af grundfaget. 

Specifikke krav til lærerkvalifikationer: 
Lærer med psykologisk og vagtfaglig indsigt 
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3.0.4 Samfundsfag E-niveau 

Varighed: 
Grundfaget indgår på HF1 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 1,5 uge.  

Undervisningens formål:  

Formålet med faget er, at eleven via arbejdet med samfunds- og erhvervsmæssige problemstillinger 

styrker sin evne til at gennemskue samfundets processer og handler som samfundsborger i et 

demokratisk samfund.  

Formålet med faget er yderligere, at eleven udvikler sin evne til kritisk tænkning, hvilket blandt andet 

understøttes ved elevens arbejde med at opsøge og validere forskellige informationskilder.  

Faget skal endvidere medvirke til at give eleven grundlag for videreuddannelse, herunder evnen til at 

anvende forskellige arbejdsformer, samarbejde, opsøge viden, samt forholde sig ansvarligt og 

reflekterende til sin omverden. Sluttelig er formålet med faget at øge elevens viden om 

internationale forhold. 

På hovedforløbet vil der blive lagt vægt på: 

Demokrati og dansk folkestyre 

 Dele af grundloven, demokratibegrebet, tredelingen af magten og forskellige former for 

ideologier. 

 Det danske politiske systems opbygning sammenlignet med systemer i andre lande. 

 Statsmagtens struktur og rolle, beslutningsprocesserne i det politiske system. 

 Forskellige former for ideologier 

 Grundlæggende politiske interesser og interessemodsætninger både i Danmark og 

internationalt. 

 EU, internationalisering og globalisering. 

 Sociologi – herunder grupper og identitet: Roller-normer-holdninger-gruppepres og 

levevilkår.  

 Inddragelse af relevante og samfundsaktuelle artikler i undervisningen – herunder 

problemstillinger, der præger tiden netop nu. Særligt problemstillinger, der kan have 

relevans for vagtbranchen vil blive inddraget.  

Arbejdsmarkedsforhold: 

 Det danske arbejdsmarked og den danske model (flexicurity). 

 Arbejdskraftens fri bevægelighed og outsourcing. 

 Konkurrence og international arbejdsdeling. 

 Summarisk gennemgang af udviklingen i samfundet fra landbrugssamfund og frem til i dag.  
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Skematisk fremstilling af de forskellige områder: 

Politik  Sociologi  Økonomi  Arbejdsmarkedsforhold  

Hvordan kan medierne 
inddrages, så de unge får 
lyst til at stemme? Hvad 
kan konsekvenserne være, 
hvis de unge fortsat ikke 
ønsker at deltage politisk, 
samt udnytte deres 
stemmeret. Der kan tages 
udgangspunkt i den netop 
afholdte EU-afstemning 
(dec. 2015). 

Hvilken betydning har 
livsformerne, levevilkår, 
livskvalitet for fastholdelse 
i negativ social arv, 
fattigdom?  

På hvilken måde spiller den 
økonomiske situation i 
Danmark ind på hjælpen til 
udsatte børn og 
unge/fattige?  
Beskriv den økonomiske 
udvikling i samfundet Fx: 
Lavkonjunktur/højkonjunk-
tur/arbejdsløshedstallet/til
liden til økonomien.  

Hvilke problemer kan der 
opstå for den danske 
model på et globaliseret 
arbejdsmarked?  
Beskrivelse af de 
elementer som 
karakteriserer “den danske 
arbejdsmarkedsmodel”.  

Hvad kan være årsagen til 
at få unge bruger deres 
stemme til at få indflydelse 
på den politiske 
beslutningsproces? 
Grundlæggende kendskab 
til den politiske opbygning 
i Danmark.  
Kendskab til de tre 
hovedideologier: 
Socialisme, liberalisme og 
konservatisme. 

Hvilken rolle spiller 
medierne i dag? Kortere 
beskrivelse af udviklingen 
fra landbrugssamfundet – 
industrisamfundet og 
informationssamfundet. 
 

Hvilke forhold har 
betydning for 
konkurrenceevnen?  
Hvordan kan Danmark 
forbedre sin 
konkurrenceevne i 
fremtiden?  

Hvad er en overenskomst? 
Hvorfor har den betydning 
i forhold til eget arbejds-
område som vagt?  
Hvem er arbejdsmarkedets 
parter? 
Hvilke ”kampmidler” har 
arbejdstager- og 
lønmodtagerorganisa-
tioner, og fungerer de i et 
moderne samfund?  
Hvordan ser eleverne sig 
selv i forhold til 
arbejdsmarked og 
medlemskab af VSL (faglig 
organisation)? 

Valg af arbejdsformer:  

 Fremlæggelse med projektor i forhold til m.v. 

 Anvendelse af it-værktøjet til informationssøgning. 

 Opgave gennemgang med eksempler. 

 Mundtlige diskussioner. 

 Individuel forberedelse og fremlæggelse. 

 Gruppearbejde 

 Fremlæggelse af gruppeprojekter i plenum. 

 Øvelser, der knytter sig til faget. 

 Rollespil/situationsspil – hvor man eksempelvis i en gruppe repræsenterer forskellige 

politiske observanser, og hvor man kvalificeret forsøger at spille ind i forhold til modparten. 

Relevante emner, som man kan berøre i situationsspil, kan være kommunikation med 

borgere, pårørende eller kunder. Situationsspillet kan f.eks. anvendes som 

dokumentationsform, hvor eleven viser, hvordan teori omsættes til praksis, herunder 

hvordan eleven vil agere i en konkret situation, som eleven kan møde i sit praksisfelt som 

vagt.   

Tilknyttede mål i faget  
1. Eleven kan formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter. 
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2. Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, 

herunder sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og 

internationale udvikling. 

3. Eleven kan bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings 

betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale 

arbejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbejdere. 

4. Eleven kan redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, 

forbrug og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv. 

5. Eleven kan søge viden om samfundsmæssige forhold i forskellige medier, samt bearbejde og 

formidle denne information på et grundlæggende niveau. 

Læringsniveau: 
E niveau. 

Fagintegration  
Det forventes af vagtfaglige emner kan drøftes med øvrige vagtfaglærere. 
Der forventes en aktiv videndeling og sparring, hvor det er nødvendigt. 

Prøver og eksaminer  
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen. 

Specifikke krav til lærerkvalifikationer: 
Lærer med som har undervisningskompetence i samfundsfag på E-niveau eller derover. 

  



   

25 
 

3.0.5 Kommunikation, konflikthåndtering og personlig sikkerhed 

Varighed: 
Grundfaget indgår på HF1, HF2 og HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 2,6 uger.  

Undervisningsmodulets formål: 
Konflikter er et livsvilkår, og arbejdet som sikkerhedsvagt indebærer, udover traditionelle 

vagtopgaver, at sikkerhedsvagten kan blive udsat for personlige konflikter og konflikter i 

omgivelserne som sikkerhedsvagten skal kunne håndtere. 

Fra vagtselskab, kunder, tilskuere, gerningsmænd, kolleger m.fl., vil der derfor være en forventning 

om, at vagten er i stand til at håndtere konflikter på en professionel, tillids- og tryghedsskabende 

måde, med fokus på egen sikkerhed og sikkerhed for de parter der er involveret i konflikterne. 

Faget Kommunikation, konflikthåndtering og personlig sikkerhed, er derfor et fagområde, der vil 

udfordre elevens personlige grænser, refleksionsevne og lyst til at se sig selv og andre fra nye vinkler, 

for at styrke forståelsen af konflikter og dermed evnen til at håndtere konflikter. I undervisningen vil 

der derfor være en tæt forbindelse mellem psykologi, personlighedsudvikling og konflikthåndtering. 

Læringsudbytte: 
Områdefaget Kommunikation, konflikthåndtering & personlig sikkerhed, bidrager ligesom grundfaget 

psykologi til elevens personlige og faglige udvikling. 

Herudover vil eleven skulle lære at vurdere et problem, planlægge, løse og gennemføre en 

opgave/aktivitet eller løse et problem også i ikke rutine situationer, alene og i samarbejde med 

andre, under hensyntagen til opgavens art. 

Der vil desuden blive lagt vægt elevens evne til at styrke sine personlige kvalifikationer i forhold til at 

tage selvstændigt ansvar og vise initiativ til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og 

problemer, samt kvalitetssans og kreativitet. 

I undervisningen vil der blive arbejdet med følgende temaer inden for kommunikation, 

konflikthåndtering og personlig sikkerhed: 

Kommunikation & konflikthåndtering. 

 Konfliktforståelse 

 Konflikters udvikling 

 Konfliktadfærd 

 Kropssprog 

 Kommunikation 

 Stress og kriser 

 Mindfulness 

 Kulturforståelse og interkulturelle konflikter 

Personlig sikkerhed. 

Her vil eleven skulle arbejde med den fysiske konflikthåndtering, hvor eleven er alene eller arbejder 

sammen med kolleger i situationer, der kan være spændingsfyldte, og som kræver en eller anden 

form for fysisk magtanvendelse. Konkret vil der blive trænet og øvet i tidligere indlærte frigørelses- 

og fastholdelsesteknikker samt trænet i anvendelse af håndjern.   

Tilknyttede mål: 
1. Eleven kan anvende de for sikkerhedsvagten relevante forsvarsteknikker.  
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2. Eleven forstår de psykologiske reaktions- og handlingsmønstre, der forekommer under en 

fysisk magtanvendelse.  

3. Eleven kan undgå skadelige belastninger fra det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.  

4. Eleven kan håndtere konflikter, som kan have en kritisk potentiel voldelig karakter.  

5. Eleven kan ved sin fremtræden og adfærd medvirke til at afværge, nedtrappe og forebygge 

konflikter. 

6. Eleven kan håndtere efterreaktioner fra episoder med vold eller trusler om vold.  

7. Eleven kan håndtere stress.  

8. Eleven kan anvende problemløsningsmodeller. 

9. Eleven kan kommunikere og agere under hensyntagen til lov om etnisk ligebehandling.  

Valg af arbejdsformer: 

 Tavleundervisning med audiovisuelt materiale inden for psykologifaget. 

 Plenumfremlæggelser og diskussioner. 

 Projektarbejde. 

 Praktiske cases. 

 Skriftlige opgaver. 

 Individuelt- og gruppearbejde. 

 Streaming fra nettet med relevans for faget. 

 Øvelser, der knytter sig til faget. 
 

Anvendte materialer: 

 Bogen ”Konflikt og kontakt” af Else Hammerich og Kirsten Frydensberg, forlaget Hovedland 

 Skriftlige opgaver 

 Relevante handouts og kompendier 

 

Fagintegration: 
Områdefaget kommunikation, konflikthåndtering og personlig sikkerhed griber ind i følgende 

fagområder. 

 Idræt 

 Psykologi 

 Service i vagtbranchen 

 Stationærvagt 

 Ronderende vagt og alarmpatrulje 

 Servicevagt 

Læringsniveau: 
Avanceret. 

Prøver og eksaminer: 
Der gives standpunktskarakter efter 7 trins skalaen ved afslutningen af uddannelsen.  

Der vil på alle 3 moduler være opgaver, der indgår i vurderingen af standpunktskarakteren. 

Herudover vil elevens evne til at styrke og udvikle de faglige og personlige kompetencer under 

uddannelsesforløbet indgå i vurderingen 

Specifikke krav til lærerkvalifikationer: 
Lærer med psykologisk indsigt og en grundlæggende forståelse for konflikter.   
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3.0.6 Service i vagtbranchen 

Varighed:    
Områdefaget indgår på alle tre moduler på hovedforløbet og har en samlet varighed af 1,5 uger.  

Undervisningsmodulets formål:  
I vagtbranchen oplever man at servicen betyder mere og mere for kunderne. 

Her får du den teoretiske baggrund for at yde en professionel service på en effektiv og 

kvalitetsbevidst måde. Du lærer igennem praktiske øvelse at håndtere kunder, medarbejdere og 

gæster på alle niveauer. I får et kendskab til kvalitetscertificering. 

Du får en midlertidig bedømmelse på HF 1. Den endelige bedømmelse foretages på 3 hovedforløb  

Elevens læringsudbytte :   

 Eleven skal i en kundesituation, forstå at lytte til hvad kunden ønske, behov og problem er at 

eleven kommer med en egentlig vejledning 

 Eleven lærer ved praksisnære situationer, at forstå og hvad der er kundens behov for 

kvalitet. Og formulere dette i både tale og skrift. 

 Ved små skuespil skal eleverne for resten af klassen vise hvad der er både god og skidt 

service. 

 Eleverne lærer ligeledes at kunne agere professionelt i samspillet med kunder, klienter, 

gæster samt personer som kunne være påvirkede af både rusmidler samt evt. ved sygdom. 

Det er derfor ekstra vigtigt at have fokus på at være en lyttende person. 

 Eleverne lærer at definere begreberne Service, effektivitet og kvalitet 

 Eleverne lærer ligeledes hvordan service, effektivitet og kvalitet bliver en naturlig del af 

vagtens hverdag. 

 Eleverne undervises ligeledes i, hvordan den dårlige servise kan have konsekvenser for både 

ens eget job, samt virksomhedens mulighed for t bibeholde kunden, hvis ikke kunden oplever 

den service som de forventer 

 Eleverne lærer også hvor vigtigt den professionelle fremtræden er for at 

førstehåndsindtrykket er positivt 

Valg af arbejdsformer:  

 Fremlæggelse med projektor – cases, samt personlige oplevelser. 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter. 

 Individuel fremlæggelse, af oplevelser som både har været positive samt negative. 

 Gruppearbejde 

 Film som er brancherelevante. 

 Øvelser, der knytter sig til servicefaget evt. ifm. Sikringsmetoder 

Tilknyttede mål. 

 Elever kan definere begreberne Service effektivitet og kvalitet 

 Eleven kan forklare med egne ord, hvorfor service, effektivitet og kvalitet er vigtig for 

vagtbranchen 

 Eleven kan demonstrere, hvorledes service, effektivitet og kvalitet bliver en integreret del af 

vagtens daglige arbejde 

 Eleven kender konsekvensen af dårlig service 
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 Eleven kan redegøre for, hvorledes vagten sikre en professionel kundekontakt med 

udgangspunkt i valgte vagtformer 

 Eleven kan udvise en god personlig hygiejne, og forstå vigtigheden af dette i en kontakt med 
kunden. 

Læringsniveau: 
Avanceret. 

Fagintegration  
Det er oplagt at emnet Service i Vagtbranchen kører i tæt samarbejde med fagene Kommunikation 

og Konflikthåndtering, da det i en servicesituation er vigtigt at kunne høre hvad kunden har af behov. 

Det er ligeledes via kommunikationen at eleverne finder ud af hvad der er problematikken. 

Service er ligeledes et fag som er og vil blive interageret i fagene Sikringsformer samt Sikringsteknik, 

da det ofte er med disse ting, at kunderne ofte oplever at have konflikter som giver dem dårlige 

oplevelser. 

Prøver og eksaminer  
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen. 
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3.0.7 Rapportering 

Varighed:    
Områdefaget indgår på alle tre skoleforløb i hovedforløbet og har en samlet varighed på 1 uge.  

Undervisningens formål:  
Du får et grundigt kendskab til de forskellige rapporteringssystemer som mange vagtselskaber 

benytter. Dvs. både elektronisk- og manuelt rapportskrivning. Vi tager et spadestik dybere ift. 

grundforløbet, og kommer med i ”Hvad er det kunden ønsker at blive informeret om”, og ikke 

mindst, hvad hvornår og hvorfor skal vi skrive det vi gør. Hvordan laver man en kort, præcis og 

kronologisk korrekt udfyldt rapport, som både opfylder kundens, vagtselskabets og dine egne behov 

for en professionel oplysende rapport. 

Du får en midlertidig bedømmelse på HF 1. Den endelige bedømmelse foretages på 3 hovedforløb. 

Elevens læringsudbytte :   

 Eleven skal lære vigtigheden af rapporten. Mange kunder møder aldrig en vagt, og har kva 
dette kun rapporten at forholde sig til 

 Eleven skal kunne skrive en rapport som er faglig relevant og ikke uvedkommende 

 Rapporten skal ligeledes være saglig, troværdig, dækkende og neutral 

 Eleven skal lære, at rapporten skal have en rød tråd, og man skal være konkret, da kunden 
ikke selv er tilstede 

Valg af arbejdsformer:  

 Fremlæggelse med projektor – cases, samt personlige oplevelser, som skal skrives i 
kronologisk rækkefølge. 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter. 

 Individuel fremlæggelse, af oplevelser som både har været positive samt negative. 

 Gruppearbejde 

 Kundebesøg, så vi også kan høre fra kundens mund, hvad de ønsker der skal stå. 

 Øvelser, der knytter sig til vagtarbejdet som så skal rapporteres. 

Tilknyttede mål i faget  

Avancerede niveau 

 Eleverne kan udføre rapportering, også i ”ikke rutine” situationer 

 Eleverne kan anvende de for branchen mest kendte afrapporteringssystemer 

 Eleven kan beskrive komplekse hændelsesforløb efter gældende praksis samt udføre 
rapportering på en professionel og korrekt måde 

 Eleven kan udføre sporbevaring på et gerningssted 

 Eleven kan arbejde professionelt med afgivelse af signalement af personer såvel som af 

køretøjer 

Rutineret niveau 

 Eleven kan udføre den almindelige daglige rapportering i forbindelse med vagtopgaverne 

 Eleven har kendskab til forskellige afrapporteringssystemer 

 Eleven kan beskrive hændelsesforløb efter gældende praksis samt udføre rapportering på en 
professionel og korrekt måde. 

 Eleven har kendskab til og kan medvirke til en sporbevaring på et gerningssted 

 Eleven kan arbejde professionelt med afgivelse af signalement af personer såvel som 
køretøjer 
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Læringsniveau: 
Rutineret eller avanceret  

Fagintegration  
Emnet rapportering kører i tæt samarbejde med fagene Kommunikation og Konflikthåndtering, da 

det i en rapport situation er vigtigt at kunne redegøre for nattens hændelser. Det er ligeledes, via den 

skrevne kommunikationen, at eleverne skal kunne kommunikere, så kunden oplever der er en rød 

tråd i rapporten. 

Rapportering er ligeledes et fag som vil blive interageret i faget Sikringsformer, da det ofte er med 

disse ting, at kunderne oplever at have konflikter som giver dem dårlige oplevelser, og vagten derfor 

skal kunne, via det skrevne ord, give en god rapportering på det hændte. 

Prøver og eksaminer  
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen. 
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3.0.8 Retsregler 

Varighed:  
Områdefaget indgår på HF1 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 0, 6 uge 

Undervisningsmodulets formål: 
I Retsregler skal du arbejde med forskellige lovgivninger. 

Undervisningen tager sit udgangspunkt i straffelov, retsplejelov, ordensbekendtgørelse, grundlov og 

div. særlove. Der arbejdes med opbygningen og indholdet af disse love således at du kan kende 

forskel på lovene, herunder nødvendigheden af at kunne holde sig opdateret, så du som vagt ikke 

kommer til at overtræde gældende lovgivning, med heraf retslige følger, efter en lovændring.  

Du arbejder blandt andet med egne erfaringer fra praktikforløbene. Der vil ligeledes blive arbejdet 

med cases der udvikler sig efterhånden som du tager stilling til forskellige problemstillinger. Der vil 

ligeledes være løsning af opgaver, hvor du skal kunne forklare sine løsninger.  

Læringsudbytte:  
Eleven for forståelse for dansk lovgivning og kan agere i forhold denne. 

Tilknyttede mål:  

Avanceret 

 Eleven kan også i ikke-rutine situationer overføre betydningen af love og regler til praktisk 

vagtarbejde. 

 Eleven forstår vigtigheden af løbende at holde sig à jour med gældende love og regler for 

vagt- og sikkerhedsbranchen og kan vurdere hvorledes de nyeste love og regler har 

indflydelse på vagtens arbejde. 

Rutineret 

 Eleven kan i kendte situationer og omgivelser overføre betydningen af love og regler til 

praktisk vagtarbejde. 

 Eleven forstår vigtigheden af løbende at holde sig à jour med gældende love og regler for 

vagt- og sikkerhedsbranchen. 

Valg af arbejdsformer:  

 Klasse/tavle undervisning 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige diskussioner. 

 Individuel fremlæggelse. 

 Gruppearbejde og gruppefremlæggelse 

Læringsniveau:  
Rutineret og Avanceret 

Prøver og eksaminer:  
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen. 
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3.0.9 Ronderende vagt og Alarm-patruljetjeneste 

Varighed:    
Områdefaget indgår på HF2 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 3 uger. 

Undervisningsmodulets formål:  
I vagtbranchen er det meget nyttigt at være proaktiv. Dette kan fx komme til udtryk ved at oplyse 

kunderne om potentielle risici, så disse kan imødekommes på en hensigtsmæssig måde. 

Mange kunder har eksempelvis ikke en beredskabsplan (Hvad skal man gøre i tilfælde af en 

katastrofe eller endda terror), og for at kunne vise dette på en hensigtsmæssig måde over for 

kunden, kan et risikostyringsværktøj/en risikoanalyse være særdeles effektiv. 

Elevens læringsudbytte :   

 Eleven kan anvende Dansk i skrift og tale og med en rimelig grad af korrekthed i vagtarbejdet 

 Eleven kan kommunikere professionelt i typiske vagtrelaterede arbejdssituationer 

 Eleven kan demonstrere forståelse for betydningen af kvalitet, effektivitet og service i typiske 

vagtrelaterede arbejdssituationer 

 Eleven kan udføre almindelige daglige rapporter i forbindelse med vagtopgaver 

 Eleven kan ved rationel indsats afværge skader på miljøet 

 Eleven kan optræde professionelt ved voldsomme begivenheder som fx uvejr, brand, 

eksplosioner, voldlige forbrydeler eller terrorhandlinger 

 Eleven kan udføre ronderende vagt- og alarmpatruljekørsel 

 Eleven kan agere professionelt i omgangen med kunder, brugere, klienter, gæster, herunder 

også personler som er påvirket af rusmidler eller sygdom 

 Eleven kan udføre professionel kørsel under forskellige forhold og kan tage hensyn til forhold 

af sundhedsmæssige betydning 

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

opgaver i praktikuddannelsen og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikuddannelsen som gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. 

Valg af arbejdsformer:  

 Opgave gennemgang og eksempler fra deres praktiktid i vagtselskaberne 

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter. 

 Individuel skriftelig fremlæggelse, af oplevelser som både har været positive samt negative. 

 Besøg ude af huset, som underbygger lært viden, og kan give inspiration til ny  

 Praktiske øvelser, der knytter sig til faget. Eksempler som skal analyseres. 

 Udvikling af egne sikkerhedsanalyseværktøjer, som skal fremlægges. 

Tilknyttede mål 

 Eleven kan selvstændigt varetage opgaverne som ronderende vagt samt selvstændigt udføre 

alarmudrykningskørsel 

 Eleven kan betjene de almindelige forekommende alarmsystemer og grundlæggende gøre 

rede for deres opbygning og virkemåde samt vejlede brugeren i anvendelsen af systemerne 

 Eleven kan udarbejde og anvende et regelmæssigt vagttilsyn indeholdende en grundplan, 

rondebeskrivelse med tilhørende kontrolpunkter, forholdsordre og særlige risikoområder 

 Eleven kan anvende det aktuelle kommunikationsmiddel og nødprocedure 

 Eleven har forståelse for, hvordan et regelmæssigt vagttilsyn kan være med til at sikre en 

virksomheds værdier og fortsatte drift 
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 Eleven kan anvende servicebegrebet som en integreret del af vagtarbejdet 

 Eleven kan afhjælpe opståede nødsituationer ved førstehjælp og brand. 

 Eleven kan medvirke aktivt i udviklingen af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i jobfunktionen 

som ronderende vagt.  

Læringsniveau. 
Avanceret 

Fagintegration 
I faget Sikkerhedsanalyse, er det oplagt at der er tæt parløb med både fagene Kommunikation og 

Konflikthåndtering (da det er vigtigt at kunne høre hvad det er kunden har størst behov for i en 

evakueringssituation) og sikrings-former/teknik. 

Prøver og eksaminer 
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen. 

Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

 Velfungerende bærbare computer med Word program (Office-pakken) til eleverne. 

 God projektor – allerhelst interaktive tavler. 

 Tavler, papir mv. til fremlæggelse af grp. Arbejderne 

 Tage konkrete eksempler i brug, som eleverne selv finder, og udarbejder udfra. 

 Besøg ude af huset som underbygger den lærte viden 

 Vagtfaglærer. 
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3.0.10 Stationær vagt 

Varighed:  
Områdefaget indgår på HF1 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 1,5 uge 

Undervisningsmodulets formål: 
Som stationær vagt udfører du en række serviceopgaver for det firma du arbejder for. Derfor stilles 

der store krav til din personlige holdning og adfærd. Det er ofte dig der er firmaets ansigt udadtil 

over for kunder og gæster. 

Læringsudbytte:  
Efter endt undervisning er du være i stand til at kunne udføre alle de opgaver en stationær vagt kan 

kunne beherske, herunder:  

Evakuering:  

 Indgå som en del af virksomheden evakueringsplan.  

 Kende sine funktioner og sin post i en evakueringssituation 

 Evakuering af personale i samarbejde med resten af organisationen. 

 Administrative opgaver 

 Lettere kontoropgaver 

 Klargøre til møder  

 Journalisering af post og dokumenter 

 Modtage, afsende og omdele intern og ekstern post 

 Udstedelse af Id-kort til gæster og personale.  

Portkontrol: 

 Kontrol af indgående og udgående trafik. 

 Guide gæster. 

 Personalekontrol herunder visitation 

 Fakturakontrol. 

 Ind- og udvejning  

Andre vagtformer: 

 Ronderinger 

 Vagtcentral 

 Overvågning af ITV 

Tilknyttede mål:  

 Eleven er fortrolig med de for en stationær vagt almindeligt forekommende opgaver. 

 Eleven har rutine i arbejdet med de for arbejdsfunktionen anvendte arbejdsredskaber 

herunder ITV (Intern TV overvågning) og adgangskontrolsystemer. 

 Eleven har rutine i afrapportering af vagtens oplevelser og hændelser. 

 Eleven kan udarbejde arbejdsbeskrivelser og forholdsordrer. 

 Eleven kan anvende det aktuelle kommunikationsmiddel og nødprocedurer. 

 Eleven udarbejder og kan anvende brand- og evakueringsplaner. 

 Eleven kan anvende servicebegrebet som en integreret del af vagtarbejdet. 

 Eleven kan afhjælpe opståede nødsituationer ved førstehjælp og brand. 

 Eleven kan medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i jobfunktionen som 

stationær vagt. 
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Valg af arbejdsformer:  

 Fremlæggelse med projektor – cases, samt personlige oplevelser. 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter. 

 Individuel fremlæggelse, af oplevelser som både har været positive samt negative. 

 Gruppearbejde 

 Film som er brancherelevante. 

 Øvelser, der knytter sig til arbejdet som stationær vagt 
 

Læringsniveau:  
Avanceret 

Fagintegration:  
Området er tæt integreret med servicevagt, kommunikation og konflikthåndtering samt psykologi. 

Prøver og eksaminer:  
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen.  

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  

 Velfungerende bærbare computer med Word program (Office-pakken) til eleverne. 

 God projektor – allerhelst interaktive tavler. 

 Tavler, papir mv. til fremlæggelse af grp. Arbejderne 

 Tage konkrete eksempler i brug, som eleverne selv finder, og udarbejder udfra. 

 Besøg ude af huset som underbygger den lærte viden 
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3.0.11 Servicevagt 

Varighed:  
Områdefaget indgår på HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 1,5 uge 

Undervisningsmodulets formål: 
Udover at opnå fortrolighed med de almindelige arbejdsfunktioner og -redskaber for en Servicevagt, vil 

du få et godt kendskab til de relevante lovkrav. Du vil erhverve viden om personers forskelligartet 

adfærd set i forhold til psykologiske, sociologiske, etniske, religiøse og kulturelle baggrunde samt ved 

sygdom eller påvirket tilstande. Ved større eller mindre nødsituationer, vil du kunne håndtere disse på 

en sikkerheds- og servicemæssig forsvarlig måde, og i almindelighed sikre opretholdelse af ro og 

orden. Du kan efterfølgende rapportere og afgive korrekte meldinger via radiokommunikation.

  

Læringsudbytte:  
 

Tilknyttede mål:  
 Eleven er fortrolig med de for en servicevagt almindeligt forekommende opgaver.

  

 Eleven har rutine i arbejdet med de for arbejdsfunktionen anvendte arbejdsredskaber og kan 

vejlede brugerne i anvendelsen. 

 Eleven kan afrapportere vagtens oplevelser og hændelser. 

 Eleven er fortrolig med det lovområde, der er relevant for servicevagten. 

 Eleven kender til psykologiske og sociologiske reaktionsmønstre hos personer med afvigende 

adfærd. 

 Eleven kan på baggrund af gældende love og regler agere korrekt i forhold til køn, religion og 

etnicitet. 

 Eleven har en interkulturel forståelse og har med dette som baggrund kendskab til adfærd, 

som kan begrundes i forskellige kulturopfattelser. 

 Eleven kender til adfærd, der kan begrundes i sygdom eller indtagelse af rusmidler. 

 Eleven har kompetence til at sikre opretholdelse af ro og orden. 

 Eleven kan anvende det aktuelle kommunikationsmiddel og nødprocedurer. 

 Eleven kan optræde sikkerhedsmæssigt korrekt ved meget omfattende og voldsomme 

begivenheder, fx brand, eksplosioner eller voldelige forbrydelser. 

 Eleven kan med baggrund i viden om håndtering af større menneske mængder foretage 

relevante foranstaltninger, fx modtagelse af politi og redningstjeneste samt berolige 

mennesker ramt af panik. 

 Eleven kan anvende servicebegrebet som en integreret del af vagtarbejdet. 

 Eleven kan afhjælpe opståede nødsituationer ved førstehjælp og brand. 

 Eleven kan medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i jobfunktionen som 

servicevagt vagt. 

Valg af arbejdsformer:  
 

Fagintegration:  
 

Læringsniveau:  
Avanceret 

Prøver og eksaminer:  
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen.  
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Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  

 Velfungerende bærbare computer med Word program (Office-pakken) til eleverne. 

 God projektor – allerhelst interaktive tavler. 

 Tavler, papir mv. til fremlæggelse af grp. Arbejderne 

 Tage konkrete eksempler i brug, som eleverne selv finder, og udarbejder udfra. 

 Besøg ude af huset som underbygger den lærte viden 
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3.0.12 Innovation i vagtbranchen  

Varighed:  
Områdefaget indgår på HF1 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 0,6 uge  

Undervisningsmodulets formål: 
I dette områdefag bliver du introduceret til begreberne invention og forskellige typer innovation. Du 
får viden om hvorfor innovation er vigtig både for den enkelte virksomhed og for samfundet. Det er 
desuden et mål at fremme din evne til at arbejde systematisk og kreativt med en idé der kan skabe 
værdi for din virksomhed. Der vil derfor primært lagt vægt på nedenstående områder: 

 At arbejde med forskellige kilder til innovation og anvende dem i forhold til vagtbranchen. 

 At arbejde med at udvikle et nyt produkt eller forbedre eksisterende produkt 

Du skal også lave en plan for implementering af dit produkt/serviceydelse som kan fx indeholde 
følgende elementer: 

 Beskrivelse af idégrundlag. 

 Beskrivelse af et produkt eller serviceydelse 

Læringsudbytte:  
Faget bidrager til at du arbejder innovativt, dvs. at du bliver bedre til at skabe fornyelse og se nye 

løsninger i dit arbejde som vagt. 

Endelig får du kendskab til erhvervenes indbyrdes afhængighed og de ændringer, der finder sted som 

følge af fx den teknologiske udvikling.  

Tilknyttede mål:  

 Eleven kan med egne ord forklare begrebet innovation. 

 Eleven kan redegøre for hvorledes innovation kan skabe værdi for vagtbranchen. 

 Eleven kan arbejde innovativt med et konkret vagtprodukt. 

Valg af arbejdsformer:  
Undervisningen vil tage udgangspunkt i udvikling af en vagtserviceydelse. Det kan dreje sig om et nyt 

produkt, en ny anvendelse af eksisterende materiel/serviceydelse eller en forbedret arbejdsgang 

inden for vagtbranchen. 

Undervisningen tilrettelægges problemorienteret med en vekselvirkning mellem individuelt arbejde 

og gruppearbejde.  

Der arbejdes med metoder og modeller til løsning af praktiske aktuelle og virkelighedsnære 

problemstillinger.  

Fagintegration:  
Skabe grundlag for at eleverne kan se nye muligheder i forbindelse med undervisningen inden for 

stationær vagt (HF1), ronderende Vagt (HF2) og Servicevagt (HF3). 

Læringsniveau:  
Rutineret niveau  

Prøver og eksaminer:  
Der sker en løbende evaluering af elevens faglige og sociale kompetencer. Faget afsluttes med 

karakteren bestået/ikke bestået. 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer: 
PC med adgang til Officepakken og internet. 
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3.0.13 Sikkerhedsanalyse 

Varighed:    
Områdefaget indgår på Hf1 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 0,8 uge 

Undervisningsmodulets formål:  
I vagtbranchen er det meget nyttigt at være proaktiv. Dette kan fx komme til udtryk ved at oplyse 

kunderne om potentielle risici, så disse kan imødekommes på en hensigtsmæssig måde. 

Mange kunder har eksempelvis ikke en beredskabsplan (Hvad skal man gøre i tilfælde af en 

katastrofe eller endda terror), og for at kunne vise dette på en hensigtsmæssig måde overfor kunden, 

kan et risikostyringsværktøj/en risikoanalyse være særdeles effektiv. 

Elevens læringsudbytte :   

 Eleven kan medvirke professionelt ved håndtering af store menneskemængder 

 Eleven kan agere professionelt i omgangen med kunder, brugere, klienter, gæster, herunder 

også personer i påvirkede af rusmidler eller sygdom 

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

opgaver i praktikuddannelsen og eleven kan ligeledes udvælge praktiske opgaver fra 

praktikuddannelsen som gøres til genstand for refleksion i skoleundervisningen. 

Valg af arbejdsformer:  

 Opgave gennemgang og eksempler fra deres praktiktid i vagtselskaberne 

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter. 

 Individuel skriftelig fremlæggelse, af oplevelser som både har været positive samt negative. 

 Besøg ude af huset, som underbygger lært viden, og kan give inspiration til ny  

 Praktiske øvelser, der knytter sig til faget. Eksempler som skal analyseres. 

 Udvikling af egne sikkerhedsanalyseværktøjer, som skal fremlægges. 

 Tage konkrete eksempler i brug, som eleverne selv finder, og arbejder ud fra. 

Tilknyttede mål i de enkelte undervisningsmodul 

 Eleven kan ved hjælp af sikkerheds-/risiko-analyse identificere uønskede hændelser, årsager 

og konsekvenser 

 Eleven kan ud fra sikkerheds-/risiko-analysen redegøre for, hvorledes skader på mennesker, 

anlæg og omgivelser fjernes eller reduceres 

Læringsniveau: 
Avanceret. 

Fagintegration  
I områdefaget Sikkerhedsanalyse, er det oplagt at der er tæt parløb med både fagene 

Kommunikation og Konflikthåndtering (da det er vigtigt at kunne høre hvad det er kunden har størst 

behov for i en evakueringssituation) og sikrings-former/teknik.  

Prøver og eksaminer  
Der afsluttes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen. 
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3.0.14 Køreteknik og miljø for sikkerhedsvagter  

Varighed:  
Områdefaget indgår på HF2 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 0,6 uge 

Undervisningsmodulets formål: 
Du får kundskaber i at praktisere daglig og dynamisk køreadfærd, som desuden medvirker til en 

reduktion i udledningen af CO2 og andre stoffer. 

Du får en grundig gennemgang af de køretekniske grundprincipper, herunder de korrekte bremse og 

styre teknikker. 

Du får indsigt i de ergonomiske og sundhedsmæssige faktorer du skal være opmærksom på når du 

udfører kørselsopgaver (primært AP- og ronderende vagt) som vagt 

Læringsudbytte:  
Du får gennem praktik og teori kompetencer korrekt kørsel som vagt. 

Tilknyttede mål:  

 Eleven kan varetage sit daglige kørselsarbejde som sikkerhedsvagt ud fra et kendskab til 

kørselsdynamiske forhold. 

 Eleven får kendskab til korrekt styre-, bremse-, undvige- og afværgeteknik gennem teori og 

praktisk kørsel på et køreteknisk anlæg godkendt af Trafikstyrelsen. 

 Eleven opnår tillige indsigt i almene faktorer, som har sundhedsmæssig betydning for 

sikkerhedsvagtens arbejde, således at arbejdsfunktioner udføres ergonomisk 

hensigtsmæssigt og fysisk nedslidning og skader undgås. 

Valg af arbejdsformer:  
Teoretisk oplæg fra kørelærer 
Praktisk øvelse på et køreteknisk anlæg 

Læringsniveau:  

Rutineret niveau  

Prøver og eksaminer:  
Der sker en løbende evaluering af elevens faglige kompetencer. Faget afsluttes med karakteren 

bestået/ikke bestået. 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  

 Køreteknisk anlæg godkendt af Trafikstyrelsen 

 Uddannet kørelærer 
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3.0.15 Brandmateriel 

Varighed:  
Områdefaget indgår på HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 0,4 uge 

Undervisningsmodulets formål: 
I dette områdefag får eleven teoretisk og praktisk kendskab til hvad betydningen for 

beredskabsplanerne er for vagtens arbejde i samråd med de andre myndigheder. 

I praksis vil med komme ud for at fører tilsyn med diverse brandmateriale (slukningsmateriale). 

Eleven vil med egne ord kunne forklarer hvilken funktion han vil have i beredskabets anvendelse på 

opgaven. 

Læringsudbytte:  
Eleven vil kunne fører tilsyn med diverse former for brandsluknings materialer. Eleven vil også på 

rutineret hvor til, hvilken plads har i den samlede indsats i forhold til beredskabsplanen. 

Tilknyttede mål:  

 Eleven kan lave tilsyn af mindre slukningsmateriel herunder eftersyn af slangevinder/skabe. 

 Eleven kan redegøre for beredskabsplaners betydning for den samlede indsats, når 

ekstraordinære hændelser indtræffer. 

 Eleven kan med egne ord forklare vagtens funktioner i forbindelse med en beredskabsplans 

anvendelse. 

Valg af arbejdsformer:  
Praktiske øvelser og opgaver 

Fagintegration:  
Komponeres sammen med de forskellige vagtformer. 

Læringsniveau:  
Rutineret 

Prøver og eksaminer:  
Der vil være en afsluttende skriftlig prøve på 15 spørgsmål derudaf skal der være 12 rigtige. 

Specifikke krav til lærerkvalifikationer:  
Certificerede brandinstruktør 
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3.0.16A Valgfag Tysk: 

Varighed:  
1 uge 

Undervisningsmodulets formål: 
Grundlæggende tysk  

Læringsudbytte:  
Modsvarende Tysk på F-niveau 

Tilknyttede mål:  
Ingen 

Valg af arbejdsformer:  

 Opgaveløsning 

 Samtale i  klassen 

Læringsniveau:  
Grundlæggende 

Prøver og eksaminer:  
Bestået/Ikke bestået 

Specifikke krav til lærerkvalifikationer:  
Tysklærer 
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3.0.16B Valgfag IT: 

Varighed: 
1 uge  

Undervisningsmodulets formål: 
IT indgår i større og støre omfang i vagtens arbejde både i form af PC-løsninger og på forskellige 

mobile platforme. Det er derfor vigtigt at du kan udføre forskellige funktioner på PC’en og vælge de 

rigtige værktøjer til de forskellige opgaver. 

Desuden er det vigtigt at have kendskab til relevant lovgivning, samt håndtering og sikring af data. 

Læringsudbytte:  
Introduktion til forskellige Office-programmer på grundlæggende og på et højere niveau bl.a.  

 Excel 

 Word 

 Visio 

 PowerPoint 

Introduceres til diverse vagtrelateret programmel som f.eks. Blue Mobile, Unilock og Milestone.  

Du får kendskab til netværk, datasikkerhed og procedurer for opbevaring af data, herunder: 

 Deling af ressourcer.  

 Risiko for virus, hackning, spam mv.  

 Kryptering og registrering af aktiviteter  

 Relevant datalovgivning, herunder også reglerne om ophavsret. 

Tilknyttede mål:  
Ingen 

Valg af arbejdsformer: 
Der vil fortrinsvis blive arbejdet med:  

 Programgennemgang (Projektor) 

 Opgaveløsning 

 Gruppearbejde 

Fagintegration:  
De fleste opgaver knytter sig tæt til praktiske løsninger inden for vagtbranchen 

Prøver og eksaminer:  
Løbende evaluering ud fra opgaveløsning 
Fremlæggelse med PowerPoint (gruppefremlæggelse) 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  
It-udstyr, mobile platforme KC. 
Vagt/IT-faglærer 
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3.0.17A Valgfri specialefag: Værditransport 

Varighed:  
Områdefaget indgår HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger 

Undervisningsmodulets formål: 
Du skal vise, at du har kendskab til de almindeligt forekommende arbejdsopgaver i faget samt indsigt 

i, hvilke arbejdsredskaber man benytter inden for faget ”Værditransport” 

Du skal vise indsigt i det at foretage en sikkerhedsanalyse og herunder vurdering af sikringssystemer, 

der anvendes inden for området. 

Du skal vise dig i stand til at kunne afrapportere oplevelser og hændelser samt vise fortrolighed med 

lovområder, der er relevante for værditransportøren. 

Du skal have kendskab til psykologiske reaktions- og adfærdsmønstre i forbindelse med 

værditransport og kunne anvende den generelle radiokommunikation og nødprocedure.  

Læringsudbytte:  
 

Tilknyttede mål:  

 Eleven er fortrolig med de for værditransportfunktionen almindeligt forekommende opgaver. 

 Eleven har indsigt i de for arbejdsfunktionen anvendte arbejdsredskaber. 

 Eleven har indsigt i arbejdet med og skal kunne foretage sikringsprojektering 

(sikkerhedsanalyse) og vurdering af sikringssystemer anvendt inden for området. 

 Eleven kan afrapportere oplevelser og hændelser. 

 Eleven er fortrolig med det lovområde, der er relevant for værditransportøren. 

 Eleven kender til psykologiske reaktions- og adfærdsmønstre i forbindelse med 

værditransport. 

 Eleven kan anvende det aktuelle kommunikationsmiddel og nødprocedurer. 

 Eleven kan medvirke aktivt i udvikling af et sikkert og sundt arbejdsmiljø i jobfunktionen med 

værditransport. 

 Eleven kan på baggrund af viden om konsekvenser af arbejdsbelastninger foretage rigtige 

disponeringer til at variere arbejdsstillinger i forhold til arbejdsgange og tunge løft. 

Valg af arbejdsformer:  
 

Fagintegration:  
 

Læringsniveau:  
Begynder 

Prøver og eksaminer:  
 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  
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3.0.17B Valgfri specialefag: Sikringsteknik 

Varighed:  
Områdefaget indgår HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger 

Undervisningsmodulets formål: 
Du får de faglige og teoretiske kompetencer, der gør dig i stand til at sikre på betryggende måde: 

 Dokumentere funktionen af de PID du vælger at benytte 

 Økonomi i forhold til andre sikringsformer 

 Sætte dig ind i Skafor regler, og lovgivning på de forskellige niveauer 

 Sikringsformer, vejledning af samme overfor kunden 

 Kunne argumentere for de valgte sikringsmetoder 

Der bliver taget udgangspunkt i de særlige sikringsmål, der er i både lovgivningen, samt hvilke der er 

de bedste for kunden i den aktuelle situation.  

Der arbejdes ud fra at du har en virksomhed som skal sikres fra bunden, grundet enten nye 

forsikringskrav, eller skik i branchen. Og du skal i løbet af forløbet have vist indgående viden til sikring 

og metoder, ikke mindst så du kan vejlede kunden for den mest optimale løsning. 

Læringsudbytte:  
 

Tilknyttede mål:  

 Eleven kender alarmsystemernes anvendelsesområder og egnethed i forhold til gældende 

retningslinjer. 

 Eleven har kendskab til normalt forekommende fejlkilder på installerede alarmanlæg. 

 Eleven har forståelse for Forsikring og Pension´s sikringsniveauer og deres betydning for 

vagtbranchen. 

 Eleven kan redegøre for og betjene ITV-systemer på et avanceret niveau. Herunder udtage 

data fra systemet til politiets efterforskning, oprette privat-zoner m.v. 

 Eleven kan betjene adgangskontrolsystemer på et avanceret niveau. Ud over at kunne 

oprette og slette bruger kan eleven oprette grupper, ændre sikringsniveauer m.v. 

Valg af arbejdsformer:  
 

Fagintegration:  
 

Læringsniveau:  
Avanceret 

Prøver og eksaminer:  
 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  
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3.0.17C Valgfri specialefag: Butikssvind 

Varighed:  
Områdefaget indgår HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger. 

Undervisningsmodulets formål: 
Du skal vise at du er fortrolig med butikskontrollantens almindeligt forekommende opgaver, samt de 

arbejdsredskaber der anvendes af butikskontrollanten. 

Du skal i opgaven vise at du kan afrapportere oplevelser og hændelser, samt vise fortrolighed med 

lovområder der er relevante for butikskontrollanten. 

Du skal vise kendskab til kulturelt betinget adfærd. 

Du skal i opgaven vise at du kender de lovmæssige krav til benyttelse af foto og overvågningsudstyr 

Tilknyttede mål:  

 Eleven er fortrolig med de for butikskontrollanten almindeligt forekommende opgaver. 

 Eleven har rutine i arbejdet med de for arbejdsfunktionens anvendte arbejdsredskaber. 

 Eleven kan afrapportere butikskontrollantens oplevelser og hændelser. 

 Eleven er fortrolig med det lovområde, der er relevant for arbejdsfunktionen. 

 Eleven kender til kulturelt betinget adfærd. 

 Eleven er fortrolig med de lovmæssige krav inden for benyttelse af foto- og 

overvågningsudstyr. 

Valg af arbejdsformer:  

 Klasse/tavle undervisning 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige diskussioner. 

 Individuel fremlæggelse. 

 Gruppearbejde og gruppefremlæggelse 

Læringsniveau:  
Avanceret 

Prøver og eksaminer: 
Der gives karakter efter 7-trinsskalaen  
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3.0.17D Valgfri specialefag: Service og produktudvikling i vagtbranchen 

Varighed:  
Områdefaget indgår HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger 

Undervisningsmodulets formål: 
Tekst    

Læringsudbytte:  
 

Tilknyttede mål:  

 Eleven er fortrolig med servicestandarder i vagtbranchen. 

 Eleven er i stand til i samarbejde med andre at deltage innovativt i en proces om nyudvikling 

af services. 

 Eleven har kendskab til markedsføringsloven. 

 Eleven er kendskab til kvalitetsanalyse. 

Valg af arbejdsformer:  
 

Fagintegration:  
 

Læringsniveau:  
Rutineret 

Prøver og eksaminer:  
 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  
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3.0.17E Valgfri specialefag: Overvågning 

Varighed:  
Områdefaget indgår HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger 

Undervisningsmodulets formål: 
Med afsæt i en stationær vagts almindeligt forekommende opgaver, vil undervisningen fokusere på 

de specielle overvågningsopgaver, der er tilknyttet funktionen. Du bliver fortrolig i brug og 

anvendelse af advanceret overvågningsudstyr og dets muligheder. Du kan formidle din viden og 

uddanne kollegaer og kunder i korrekt håndtering, også i relation til de gældende lovmæssige krav. 

Du vil efterfølgende være i stand til at afrapportere hændelser på et advanceret niveau, og vil kunne 

foretage sikkerhedsanalyser i samarbejde med kunder og eget firma  

Læringsudbytte:  
 

Tilknyttede mål:  

 Eleven er fortrolig med de for en vagt specielle overvågningsopgaver. 

 Eleven kan selvstændigt anvende og benytte de arbejdsredskaber, der er tilknyttet 

funktionen. 

 Eleven kan afrapportere hændelser på et avanceret niveau. 

 Eleven kan formidle og uddanne kolleger og kunder i avanceret overvågningsudstyr. 

 Eleven kan i samarbejde med kunde og eget firma foretage sikkerhedsanalyse. 

 Eleven kan de lovmæssige krav inden for benyttelse af foto- og overvågningsudstyr. 

 Eleven kan vurdere overvågningsudstyrets anvendelsesmuligheder med udgangspunkt i 

konkrete eksempler. 

Valg af arbejdsformer:  
 

Fagintegration:  
 

Læringsniveau:  
Avanceret 

Prøver og eksaminer:  
 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  
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3.0.17F Valgfri specialefag: Event - Ledelse, planlægning og sikkerhed  

Varighed:  
Områdefaget indgår HF3 i hovedforløbet og har en samlet varighed på 2 uger  

Undervisningens formål: 
I dette specialefag får du indgående kundskab inden for følgende områder: 
Planlægning: 

Du kan med baggrund i gældende love, relevante forskrifter, regler og bestemmelser- 

planlægge, lede og vejlede i opbygningen og afviklingen af forskellige typer events, vælge og 

anvende korrekt signal- og afspærringsmateriel, udfærdige bestillingslister, signalplaner m.m.- 

vurdere og forebygge, samt vejlede om risici i forbindelse med events, forberede og afholde 

briefing, samt udfærdige actionscards for relevant personel med baggrund i sikkerhedsmanual 

og evt. beredskabs- og katastrofeberedskabsplan.  

Afvikling: 
Du kan under hensyntagen til kunstners, kundens, publikums og egen sikkerhed - projektere og 

planlægge samt medvirke til at opbygge venuen, herunder adgangskontrols- og 

visitationsområde - vejlede om optimale adgangsforhold for brandvæsen, ambulancetjeneste, 

korrekt opbygning og placering af samariterstationer, back- og frontstage områder mv.- foretage 

kompetencevurdering af personel- i praksis demonstrere kendskab til simple ledelsesprincipper 

og værktøjer herunder udvise forståelse for holdarbejde, tværfagligt samarbejde og 

sammensætning af bemanding.  

Afslutning: 

Du kan under hensyntagen til kunsters, kundens, publikums og egen sikkerhed nedlukke og 

afslutte eventen 

Læringsudbytte: 
I forbindelse med afholdelse af events mv. for du får indgående kundskaber om hvordan en event 

opbygges, afvikles og afsluttes herunder: 

1. Lovgivning  

 Lov om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 

 Relevant straffelov 

 Ordensbekendtgørelsen 

 Lov om etnisk ligebehandling 

 Relevant speciallovgivning (våbenlov, fyrværkerilov, lov om euf. Mv.) 

2. Samarbejde med politiet 

 Civil anholdelse og magtanvendelse 

 Gode/dårlige sager (visitation af sager) 

 Hvordan forholder man sig, hvis man er anmelder/vidne/forurettede 

 Møde i retten 

3. Kontrollørens virke  

 Kontrollørens rolle 

 Uniformering og betydningen heraf 

 Adfærd, attitude, holdninger og signaler 

4. Kontrollørens opgaver  

 Ansvar i forhold til øvriges sikkerhed på venuen.  

 Sikkerhedscheck (kan evt. Flyttes) 
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 Bemande ind- og udgange og andre strategiske punkter  

 Assistere redningspersonale 

 Assistere publikum (good hosting) 

 Forståelse for og fokus på opgaven 

5. Personlig sikkerhed 

 Orientering om at ”trække” sig ud af konfliktsituationer, tilkalde hjælp osv. 

 Makkermetoder, samarbejde med øvrige kontrollører 

6. Sikkerhed på venuen  

 Orientering om/gennemgang af diverse krav til eventen 

 Event sikkerhedsskrivelser 

 Visitationsteknikker og adgangskontrol 

 Kommunikation på venuen 

 Brandbekæmpelse 

 Ulykke 

 Evakueringsprocedurer 

 Stadionindretning og udstyr 

 Beredskabsplan 

7. Publikums håndtering 

 Publikumskontakt 

 Konfliktafværgelse 

 Konflikthåndtering 

 Aflæse/vurdere signaler i en publikumsmængde 

 Psykologi  

Valg af arbejdsformer:  
1. Lærerstyret undervisning ved tavle, PowerPoint, Videosekvenser f.eks. 

 Lovstof  

 Gennemgang af katastrofer (film) 

 Konflikthåndtering, kommunikation og service  

2. Gruppe- og individuel arbejde med opgaver 

3. Praktiske øvelser f.eks. 

 Opsætning af hegn i forhold til adgangskontrol 

 Visitation 

 Observationsøvelser 

 Evakuering 

Tilknyttede mål:  
1. Eleven kan medvirke til at mindske sikkerhedsrisikoen ved events, herunder aflæse og 

vurdere publikums adfærd, sammensætning, intensitet og dynamik. 

2. Eleven kan redegøre for betydningen af korrekt personlig fremtræden ved events. 

3. Eleven kan anvende fagrelevante begreber og termer, og redegøre for betydningen af disse. 

4. Eleven udviser organisations forståelse, og kan samarbejde med relevante myndigheder. 

5. Eleven kan, med baggrund i egne erfaringer, anvende radio- og alternativ kommunikation 

under events. 

6. Eleven kan opbygge adgangskontrol og visitationsområde, samt udføre adgangskontrol og 

visitation, efter gældende regler. 
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7. Eleven har kendskab til materialer til opbygning af events, kan opsætte og nedtage Mojo-

hegn sikkerhedsmæssigt korrekt, samt anvende ergonomisk korrekt løfteteknik på samme. 

8. Eleven kan planlægge, lede og vejlede i opbygningen og afviklingen af forskellige typer 

events. 

9. Eleven kan udarbejde sikkerhedsmanual, samt forberede og afholde briefing. 

10. Eleven har kendskab til enkle ledelsesprincipper og værktøjer, og kan, med udgangspunkt i 

enkel kompetencevurdering af personel, sammensætte hold og udfærdige bemandingsplan. 

11. Eleven kan projektere og planlægge samt medvirke til at opbygge venuen, herunder vælge 

korrekt signal- og afspærringsmateriel m.m., udfærdige bestillingslister, signalplaner o.a. 

Fagintegration:  
Der vil indgå praktisk anvendelse af retsregler og funktioner fra undervisningen i stationær vagt og 

servicevagt. 

Læringsniveau:  
Rutineret 

Prøver og eksaminer:  
Der gives standpunktskarakter efter 7 trins skalaen ved afslutningen af faget. 

Specifikke krav til ressourcer og lærerkvalifikationer:  
Vagtfaglærer med kendskab til planlægning og afholdelse af Event 
Ressourcer 

 Forskellige hegnstyper 

 Materialer til opsætning af scene 

 Metaldetektor 

 Uniformer 
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3.1 Bedømmelsesplan på alle moduler 
Service i vagtbranchen: HF1 foreløbig, HF2 foreløbig, HF3 endelig 
Rapportering: HF1 foreløbig, HF2 foreløbig, HF3 endelig 
Kommunikation/konflikt HF1 foreløbig, HF2 foreløbig, HF3 endelig 
Retsregler HF1 endelig 
Sikringsformer HF2 endelig 
Ronderende vagt og alarmpatruljetjeneste HF3 endelig. 
Stationær vagt HF1 endelig. 
Psykologi HF1 1 endelig 
Servicevagt HF3 endelig. 
Innovation i vagtbranchen HF1 endelig. 
Sikkerhedsanalyse HF1 foreløbig HF3 endelig. 
Køreteknik og miljø for sikkerhedsvagter HF2 endelig. 
Brandmateriel HF3 endelig. 
Valgfri specialefag HF3 endelig. 
Valgfag HF1 endelig. 
Engelsk HF1 foreløbig, HF2 endelig 
Samfundsfag HF1 endelig 
Sikkerhedsanalyse HF1 endelig. 

3.2 Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr 
Grundfagslærere/vagtfaglærere 
iPad til undervisningsbrug. 
Aktiv brug af ”Elevplan” til gensidig kommunikation. 
Velfungerende bærbare computer med Office-pakken til eleverne. 
God projektor. 
Tavler, papir mv. til fremlæggelse af gruppearbejder 
Div. Rapporteringsskemaer til fremvisning som eksempler. 
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4 Bilag. 

Bilag A Kompetencemål, niveau og evaluering. 
 

Bundne fag  Niveau  Kompetencemål Evaluering  

8108 Idræt (grundfag) F 4, 25 7-trins 

10806 Engelsk (grundfag) F 1, 7, 25 7-trins 

10821 Psykologi (grundfag) E 6, 21, 25 7-trins 

10823 Samfundsfag (grundfag) E 3, 25 7-trins 

7732 Afsl. prøve: sikkerhedsvagt, 
Sikkerhedsvagt 

  7-trins 

11254 Kommunikation, 
konflikthåndtering, pers. sikkerhed 

Avanceret 1, 2, 7, 8, 9, 21, 25 7-trins 

11262 Service i vagtbranchen Avanceret 7, 10, 20, 21, 25 7-trins 

11269 Rapportering Avanceret/ 
Rutineret 

2, 7, 11, 12, 25 7-trins 

11272 Retsregler Avanceret/ 
Rutineret 

14, 18, 19, 20, 21, 25  7-trins 

11275 Sikringsformer Rutineret 15, 25  BE/IB 

11276 Ronderende vagt og 
alarmpatruljetjeneste 

Avanceret 2, 7, 10, 11, 13, 17, 18, 
21, 23, 25  

7-trins 

11279 Stationær vagt Avanceret 2, 7, 10, 11, 13, 19, 25  7-trins 

11284 Servicevagt Avanceret 2, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 20, 21, 25  

7-trins 

11290 Innovation i vagtbranchen Rutineret 5, 25 BE/IB 

11291 Sikkerhedsanalyse Rutineret 16, 21, 25  BE/IB 

11292 Køreteknik og miljø for 
sikkerhedsvagter 

Rutineret 4, 6, 23, 25  BE/IB 

11395 Brandmateriel Rutineret 18, 19, 20, 22, 25  BE/IB 

Valgfag    
 

Valgfri specialefag  Niveau  Kompetencemål Evaluering  

11396 Værditransport Begynder  7, 9, 10, 22, 23, 25  7-trins 

11397 Sikringsteknik Avanceret 15, 25  7-trins 

11398 Butikssvind Avanceret 11, 14, 22, 25  7-trins 

11399 Service og produktudvikling i 
vagtbranchen 

Rutineret 5, 10, 25  7-trins 

11400 Overvågning Avanceret 19, 25  7-trins 

11431 Event - Ledelse, planlægning og 
sikkerhed 

Rutineret 11, 16, 21, 25  7-trins 
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Undervisningsministeriet beskrivelse af de forskellige niveauer: 

1. Begynderniveau.  

Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt 

problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette 

niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens 

fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed 

og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i 

opgaveløsning. 

2. Rutineret niveau.  

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

rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette 

niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere 

komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. 

Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 

3. Avanceret niveau.  

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

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

under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence 

til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse 

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

kreativitet. 

4. Ekspertniveau.  

Eleven kan løse komplekse arbejdsopgaver og kan argumentere for valgte løsninger af 

opståede problemer. Der lægges vægt på evnen til at kunne bruge allerede opnåede 

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

arbejdspladsens innovative processer. På dette niveau lægges vægt på den personlige 

kompetence til målrettet at kunne planlægge, tilrettelægge, udføre og evaluere 

arbejdsprocesserne således, at kvaliteten i processen og resultatet sikres. Endvidere lægges 

vægt på, at eleven kan vurdere og begrunde behovet for forbedringer af arbejdsprocesser, 

samt på at eleven kan kommunikere om sin faglighed i alle relevante sammenhænge. 
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Bilag B Kriterier for godskrivning.  

Kriterier for vurdering af om eleven har 2 års relevant erhvervserfaring, jf. § 66 y, stk. 1, i lov 

om erhvervsuddannelser 
Eleven skal have været beskæftiget minimum ½ år inden for hvert af følgende jobfunktioner og 

arbejdsområder (Erhvervserfaringen skal være opnået inden for de seneste 10 år): 

 Ronderende vagt (tilsyn med industri, kontormiljøer, lager- og/eller byggepladser). 

 Servicevagt (vagt i butikscentre og/eller gågademiljøer). 

 Stationær vagt (vagtbetjening i forbindelse med større erhvervsvirksomheder og/eller 

offentlige institutioner)Alarmpatrulje (udkald til alarmeringer fra erhvervsvirksomheder, 

kontormiljøer og privathjem) 

 

Erhvervsuddannelse der giver grundlag for godskrivning for EUV1 og EUV2 elever 

Kurset skal være afsluttet inden for de seneste fem år. 

Relevant erhvervserfaring Varighed Afkortning for 

euv (skoleuger) 

Afkortning for euv 

(praktik måneder) 

Ronderende vagt og alarmpatruljetjeneste 12 måneder 6,2 2 

Stationær vagt 12 måneder 2,9 1 

Servicevagt 12 måneder 3,2 1 

Butikskontrol 12 måneder 2,0 - 

Værditransport 12 måneder 2,0 - 

Offentlig ansat vagt/ Rådhusbetjent 12 måneder 1,0 - 

Dørmand/eventvagt 12 måneder 1,0 - 

Kontrolcentralassistent 12 måneder 1,0 - 

Uddan-

nelse 

Titel Udd. 

kode 

Afkortning for 

euv (skoleuger) 

Afkortning for euv 

(praktik måneder) 

AMU Kommunikation og konflikthåndtering for vagter 40723 1,0 - 

AMU Grundlæggende crowd-control 41680 0,4 - 

AMU Crowd-control, ledelse og praktisk planlægning 43527 0,6 - 

AMU Konflikthåndtering ved operativ 
myndighedsudøvelse 

45168 0,6 - 

AMU Konflikthåndtering for erfarne vagter 47088 0,2 - 

AMU Kulturforståelse for vagter 47089 0,2 - 

AMU Kundeservice og kommunikation for vagter 47090 0,2 - 

AMU Magtanvendelse under konflikter for vagter 47901 0,2 - 

AMU Security Awareness for vagter 47092 0,2 - 

AMU Sikkerhedsreceptionist 47141 0,4 - 

AMU Vagtens opgaver ved store ulykker og katastrofer 47143 0,6 - 

AMU Vagtens håndtering af psykisk syge 47281 0,2 - 

AMU Gerningsstedsbevaring for vagter 47777 0,2 - 

AMU Ajourføring af retsregler og sikring for vagter 47840 0,4 - 

AMU Teknisk opdatering i alarmsystemer for vagter 47844 0,2 - 
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Bilag C 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 indenfor de 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 bortvises 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 
vedrørende: 

 Eksamensforløbet 

 De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets  

 Bedømmelse  

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


