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1. Generelt for skolen 

Del 1, der er generelt for skolen, er udformet således, at beskrivelserne gælder for både grund og 
hovedforløb. Formålet er at lette arbejdet lokalt for de enkelte uddannelser, samt at sikre en 
fælles standard omkring centrale områder som eksamensafvikling, realkompetencevurdering, 
optagelse i skolepraktik m.m.  Se særskilt dokument ” Lokale undervisningsplaner for grund- og 
hovedforløb på NEXT – generel del 1” samme sted på hjemmesiden!   
 
For hver uddannelse skolen udbyder er der endvidere udarbejdet en del 2 for henholdsvis 
grundforløb 2 og hovedforløbet. 
 

2.0 Fagenes formål og profil  
Handelsuddannelsen har som overordnet formål, at eleverne opnår viden og færdigheder inden for: 

 Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. 

 Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, 
indkøbs- eller logistikfunktioner. 

 

Uddannelsens grundforløb varer 20 uger og det uddannelsesspecifikke fag 5 uger, er fordelt på de 
20 uger med en uges varighed af gangen 

Faget har til formål at eleven opnår de centrale kompetencer som det kræves for at indgå i 
arbejdet i praktikvirksomheden. 
 
De centrale kompetencer, eleven skal opnå: 

Det uddannelsesspecifikke fag, handel, indeholder følgende mål: 

1. KOMPETENCE I DIGITAL DATABEHANDLING 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i 
virksomheders behov for og behandling af data. 
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE: 

 Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. kunder, produkter, 
serviceydelser m.v. 

 Digitalisering af arbejdsprocesser  

 Datadisciplin samt metoder/værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale processer 

 Almindeligt forekommende værktøjer/programmer til databehandling i en 
handelsvirksomhed, som fx CRM-systemer.  

 

ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: 
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 Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til 
at indsamling af data, behandling og præsentation af dem  

 Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af 
gængse digitale programmer/værktøjer. 

 
 

2. KOMPETENCE I KOMMUNIKATION OG FORMIDLING I B2B 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre formidling i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og logistik og udpege 
forskelle i anvendelse af metoder og værktøjer i forhold til kulturer, virksomhedskoncepter, 
kommunikationskanaler og målgrupper. 
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE: 

 Virksomhedens koncepter i relation til hvordan der kommunikeres med kunder og 
samarbejdspartnere 

 Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte 
kommunikationskanaler 

 Forskellige kulturer og normer i international handel 

 Virksomhedens målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik/normer i 
forhold til talesprog og i forhold til breve/mails 

 Virksomhedens kommunikationsstrategi i forhold til professionelle kunders behov for 
information om produkter, leveringstider, services.  

 

ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: 

 Mundtlig præsentation af en afgrænset opgave inden for salg, indkøb eller logistik i forhold 
til et opstillet mål for formidlingen 

 Udarbejdelse korte tekster i forhold til en konkret salgs- eller markedsføringsaktivitet og 
begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe for 
teksten samt kommunikationskanal. 

 

 

3. KOMPETENCE I HANDELSREGNING 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt i ukendte 
situationer afgøre om et tiltag, fx et salgs- eller markedsføringsinitiativ, ud fra kalkulation er 
rentabelt eller ej, og herunder forklare hvorfor tiltaget enten skal gennemføres eller ej. 
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE: 

 Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation og demonstration af 
forståelse af tal og resultater 

 Virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper.  
 

ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: 

 Beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler 
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 Begrundelse af hvad godt købmandsskab vil være i forhold til en konkret opgave. 

 

4. KOMPETENCE I SALG OG SERVICE 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre salg og serviceopgaver ud fra en viden om strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, 
kulturelle normer og værdier samt mulige kommunikationskanaler. 
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE: 

 Virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner 

 Kvalitetskrav i forhold til salg og servicefunktioner, herunder såvel skrevne som uskrevne 
normer 

 Begreberne strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, kulturelle normer og værdier 

 Forskellige salgskanalers styrker og svagheder 

 Betydningen af relations opbygning i forhold til kunder og leverandører 

 Forskellige metoder/værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver.  
 

ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: 

 Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for salg 

 Skelnen mellem forskellige typer af services, som typisk gives i en handelsvirksomhed, som 
fx eftersalgsservice, reklamationshåndtering eller salgssupport 

 Planlægning af en konkret afgrænset salg-/serviceopgave i forhold til kundeadfærd, kultur, 
normer, værdier m.v. 

 
 

5. KOMPETENCE I FORSTÅELSE AF VÆRDI- OG FORSYNINGSKÆDER 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt i ukendte 
situationer tage ansvar for afgrænsede opgaver inden for en virksomheds salgs-, kundeservice-, 
indkøbs-eller logistikfunktion ud fra en helhedsforståelse af de værdi- og forsyningskæder som 
virksomheden indgår i. 
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE: 

 Virksomhedens handelsfunktioner, som f.eks. salg, kundeservice, indkøb, logistik 

 Konkrete funktioners bidrag til virksomhedens overordnede rolle i værdi- og 
forsyningskæder i forhold til virksomhedens rolle i værdi- og forsyningskæder.  

 

ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I: 

 Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens værdi-og forsyningskæde 

 Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og 
logistik og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i virksomheden 

 Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden. 
 

 
ELEVEN HAR FÆRDIGHED I AT KORRIGERE: 
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 Fejl i databehandling 

 Fejl i serviceopgaver 

 Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og retskrivning 

 
Uddannelsens formål 

Handelsuddannelsen med specialer som overordnet formål, at eleverne gennem 

skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende 

overordnede kompetenceområder: 

1) Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds handelsfunktioner. 

2) Planlægning og varetagelse af arbejdsopgaver inden for en virksomheds salgs-, service-, 

indkøbs- eller logistikfunktioner. 

3) Anvendelse af it-værktøjer, systemer og metoder inden for virksomhedens handels- og 

logistikfunktioner. 

 

Grundforløbets kompetencemål 

 

EUD elever rettet mod handel skal have gennemført nedenstående grundfag på følgende niveau 

med et karaktergennemsnit på 2,0 inden overgang til hovedforløbet. Der henvises til BEK nr 683 

for beskrivelse af indholdet i grundfagene. 

 

1) Dansk på C-niveau. 

2) Engelsk på C-niveau. 

3) Erhvervsøkonomi på C-niveau. 

4) Afsætning på C-niveau. 

5) Informationsteknologi på C-niveau. 

 

 

2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 
Overgangsmål til hovedforløbet 

For grundforløbet er der fastsat en række mål, der angiver hvilke fagligheder og faglige niveauer 

du skal opnå for at fortsætte på hovedforløbet.  



LOKAL UNDERVISNINGSPLAN EUD GF2 
   

28. JANUAR 2018 7 

 

 

 
 

Struktur på grundforløbet 

Grundforløbet er opbygget af 4 moduler, 5 Uddannelses Specifikke Fag (USF) uger, samt et 

slutmodul der rummer den afsluttende prøve, grundforløbsprøven.  

Hvert modul er opbygget som en ”bevægelse” ind i den merkantile faglighed, hvor målet er sat i 

form af opgaver du skal udarbejde og undervejs lærer du gradvist, hvad der skal til af viden og 

færdigheder for at det lykkes. 

For hvert modul lærer du mere og bliver fagligt stærkere  – samtidig med at opgaverne rummer 

flere fagligheder, værktøjer og sværere metoder og teorier.  

Så du vil opleve at du løbende bliver udfordret. 

Grundfagene afsætning, IT, erhvervsøkonomi og engelsk er struktureret i 4 blokke af 3-4 ugers 

varighed. Blokkene samler grundfagenes og de Uddannelsesspecifikke fags mål i 

helhedsorienterede og tværfaglige undervisningsforløb. 

Det betyder at det giver eleverne tværfaglige kompetencer ved i afsætning bl.a. at redegøre for 
virksomheders innovative processer, idé og mål, mens de i erhvervsøkonomi opnår kompetencer i 
at referere til økonomiske overvejelser der er fra Ide til etablering af f.eks. en handelsvirksomhed. 
 
Samtidig arbejdes der i undervisningen med mindre tværfaglige forløb. Som afslutning på en blok 
arbejder eleverne i et praksisnært tværfagligt forløb, hvor de etablerer en handelsvirksomhed og 
opnår kompetencer i at arbejde i et branchespecifikt system (IT), anvende handelsregning, 
redegøre for konkurrenceforholdene på producentmarkedet (afsætning), og logistik 
(erhvervsøkonomi). 
 
Grafisk oversigt over de fire projekter, deres sammenhæng og udviklingen i den merkantilt tonede 
faglighed: 
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Grundfagene 
Grundfagene indgår på alsidige måder i grundforløbets første del. Fagene vil både indgå som 
særskilte fag og undervisning som så kobles sammen med den projektorganiserede undervisning i 
de fire projekter. Derudover vil grundfagene også indgå som delmål i selve den 
projektorganiserede undervisning i funktionelle tværfaglige forløb. 
 
Evaluering af grundfagene består af en afsluttende standpunktskarakterer efter 7-skalaen i alle 3 
fag. Et af fagene udtrækkes som prøvefag, hvorved det vil være eksamenskarakteren fra prøven, 
der vil være gældende som afsluttende karakter i faget. 
 
Organisering af undervisningen 
Undervisningen er opdelt i de fire blokke, som gennemføres som klasseundervisning, kursusforløb 
og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante 
undervisnings- og arbejdssituationer. Dette for at underbygge den praksisorienterede del af 
undervisningen 
 
Faglige mål 
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
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 Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til fx kunder, produkter, 
serviceydelser m.v. 

 Digitalisering af arbejdsprocesser. 

 Datadisciplin samt metoder og værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale 
processer. 

 Almindeligt forekommende værktøjer og programmer til databehandling i en 
handelsvirksomhed, som fx CRM-systemer. 

 Virksomhedens koncepter i relation til hvordan der kommunikeres med kunder og 
samarbejdspartnere. 

 Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte 
kommunikationskanaler. 

 Forskellige kulturer og normer i international handel. 

 Virksomhedens målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik og normer i 
forhold til talesprog og i forhold til breve og mails. 

 Virksomhedens kommunikationsstrategi i forhold til professionelle kunders behov for 
information om produkter, leveringstider og services. 

 Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation, og demonstration af 
forståelse af tal og resultater. 

 Virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper. 

 Virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner. 

 Kvalitetskrav i forhold til salg og servicefunktioner, herunder såvel skrevne som uskrevne 
normer. 

 Begreberne strategi, kundeadfærd, præferencestruktur samt kulturelle normer og værdier. 

 Forskellige salgskanalers styrker og svagheder. 

 Betydningen af relationsopbygning i forhold til kunder og leverandører. 

 Forskellige metoder og værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver. 

 Virksomhedens handelsfunktioner som fx salg, kundeservice, indkøb og logistik. 

 Konkrete funktioners bidrag til virksomhedens overordnede rolle i værdi- og 
forsyningskæder i forhold til virksomhedens rolle i værdi- og forsyningskæder. 

 
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 
løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

 Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til 
indsamling af data samt behandling og præsentation af dem. 

 Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af 
gængse digitale programmer og værktøjer. 

 Mundtlig præsentation af en afgrænset opgave inden for salg, indkøb eller logistik i forhold 
til et 

 opstillet mål for formidlingen. 

 Udarbejdelse af korte tekster i forhold til en konkret salgs- eller markedsføringsaktivitet og 
begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe for 
teksten samt kommunikationskanal. 

 Evaluering af egen formidlingsindsats. 

 Beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler. 
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 Evaluering af egne kalkulationer vurderet ud fra forskellige prisstrategier. 

 Begrundelse af hvad godt købmandsskab vil være i forhold til en konkret opgave. 

 Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for salg. 

 Skelnen mellem forskellige typer af services, som typisk gives i en handelsvirksomhed, som 
fx eftersalgsservice, reklamationshåndtering eller salgssupport. 

 Planlægning af en konkret afgrænset salgs- eller serviceopgave i forhold til kundeadfærd, 
kultur, normer, værdier m.v. 

 Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens værdi- og forsyningskæde. 

 Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og 
logistik, og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i virksomheden. 

 Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden. 

 Evaluering af anvendelsen af udvalgte værktøjer og metoder til kvalitetssikring. 

 Evaluering af egen opgaveløsning i forhold til en helhedsforståelse af de værdi- og 
forsyningskæder, som virksomheden indgår i. 

 
Eleven skal have færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan 
eller standard: 

 Fejl i databehandling. 

 Fejl i serviceopgaver. 

 Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og retskrivning. 
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

 planlægge og udføre digital databehandling selvstændigt i forhold til afgrænsede 
arbejdsprocesser og udpege forskelle i virksomheders behov for og behandling af data, 

 planlægge og udføre formidling selvstændigt i forhold til afgrænsede opgaver inden for 
salg, indkøb og logistik og udpege forskelle i anvendelse af metoder og værktøjer i forhold 
til kulturer, virksomhedskoncepter, kommunikationskanaler og målgrupper, 

 afgøre selvstændigt i ukendte situationer, om et tiltag, fx et salgs- eller 
markedsføringsinitiativ, ud fra kalkulation er rentabelt eller ej, og herunder forklare, 
hvorfor tiltaget skal gennemføres eller ej, 

 planlægge og udføre salg og serviceopgaver selvstændigt ud fra en viden om strategi, 
kundeadfærd, præferencestruktur, kulturelle normer og værdier samt mulige 
kommunikationskanaler, og 

 tage ansvar selvstændigt i ukendte situationer for afgrænsede opgaver inden for en 
virksomheds salgs-, kundeservice-, indkøbs-, eller logistikfunktion ud fra en 
helhedsforståelse af de værdi- og forsyningskæder, som virksomheden indgår i. 

 
Grundfag skal gennemøres på følgende niveau med et karaktergennemsnit på 2,0: 

 Dansk på C-niveau. 

 Engelsk på C-niveau. 

 Erhvervsøkonomi på C-niveau. 

 Afsætning på C-niveau. 

 Informationsteknologi på C-niveau. 
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2.2 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de 
enkelte læringsmoduler  
 
USF ugerne 
Forløbet opdeles i 3 moduler af hhv. 2, 1 og 2 ugers varighed, hvoraf den sidste uge påregnes at gå 
med afprøvning. 
 
 
 
Fagligt indhold  
Præsentation af handelsbranchen med udgangspunkt i specialeretninger på Hovedforløb. 
Præsentation af Gf2 forløb og indhold. 
Handel-brancherettet undervisning (5uger)  
Struktureret som et 4 ugers praktikophold i en Handelsvirksomhed med en uges opfølgning inkl. 
eksamen. 
De 4 ugers praktik er fordelt på en uge med introduktion til handelsvirksomheden og generelle 
kompetencer, 1/2 uge i HR, ADM og IT, 1½ uge i Salg og Marketing samt en uge i Indkøb og 
Logistik. 
 
Tilrettelæggelse 
Didaktiske principper 
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 
element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor 
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 
Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 
Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet. 
 
Arbejdsformer 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 
Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 
 
Samspil med andre fag 
Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen 
i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 
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Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 
Undervisningen tager udgangspunkt i en praksisnær problemstilling der relaterer til elevernes 
fremtid i detailhandlen og som understøtter, bruger og bygger videre på den viden, de 
færdigheder og de kompetencer eleverne har udviklet i grundfagene. 
Undervisning udføres delvist som gruppearbejde for at afspejle en fremtid med kolleger og et 
fælles ansvar. 
 
Dokumentation 
Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. 
opgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et 
fagligt produkt. 
 
Krav til elevens dokumentation 
Elevens løbende dokumentation kan antage forskellige former afhængig af den konkrete 
tilrettelæggelse af forløbet. Eksempler på dokumentation kan være præsentation, formularer, 
evalueringer, mindmap, billeder, film, synopsis og rapporter. Dokumentationen fordeles jævnt 
over undervisningsforløbet og vil være redskaber til bedømmelse og evaluering af eleven. 
 

2.2.2 Særlige krav til udstyr og lærerkvalifikationer   
Undervisningen kræver lokaler med følgende udstyr: 

 Adgang til internet for alle elever og lærer 

 Whiteboard 

 Projektor 

 Office pakken for alle elever og lærer 

 Adgang til Systime e-bøger for alle elever og lærer 
 
 
Lærerkvalifikationer: 

  

 

2.3 Løbende evaluering   
Den løbende evaluering praktiseres i undervisningen på to måder:  
 

- dels som en lærer/elev dialog i forbindelse med vejledning i den daglige undervisning, fx 
ved fremlæggelse og aflevering af del-opgaver og øvelser  

- og dels i forbindelse med den fælles evaluering ved afslutningen af de enkelte moduler. 

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 
undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 
fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 
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2.4 Afsluttende standpunktsbedømmelse  
Der gives en afsluttende standpunkt-bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren 

udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål (Jf.  Bilag 2 i Hovedbekendtgørelsen)     

 

2.5 Eksaminationsgrundlag  
Eksaminationsgrundlaget for grundforløbsprøven udgøres af udvalgte faglige del-elementer fra 

grundforløbets implementering af uddannelsens overgangsmål til hovedforløb. 

 

Regler og overgangskrav for elever med grundforløb efter gammel ordning: 

Elever, der følger de gamle regler, og som lever op til de nye overgangskrav, kan frem til 

påbegyndelse af 1. hovedforløb blive overflyttet til nye regler ved anmodning til skolen. Har eleven 

en uddannelsesaftale, skal der også komme en anmodning fra virksomheden. I tillæg er det 

beslutte, at alle elever der færdiggøre et grundforløb på gl.ordning efter 1.dec. 2015 vil blive 

overflyttet til den nye Uddannelsesordning. Alle elever der har færdiggjort deres grundforløb før 

den 1. december 2015 vil fortsætte på den gamle uddannelsesordning. 

 

Elever som er påbegyndt deres merkantile grundforløb under 1036 kan overføres til ny ordning med 

EUX. Merit sker efter ansøgning til vejleder. Der kan meriteres direkte for Erhvervsøkonomi C, 

informationsteknologi C, dansk C, engelsk C, samfundsfag C og efter vurdering kan salg og service C 

meriteres til afsætning C. Der gives ikke merit fra uddannelsesordningen 1036 til de 

uddannelsesspecifikke fag, som ses som unikke for den nye ordning. 

 

2.6 Bedømmelsesgrundlag  
Det er elevens mundtlige præstation under selve eksaminationen der ligger til grund for 

bedømmelsen.  

Eleven vurderes ud fra sin evne til at forklare, perspektivere og reflektere over sine faglige valg og 

handlinger, som de kommer til udtryk i den faglige prøves besvarelser og elevens caseopgave. 

 
De udvalgte uddannelsesspecifikke kompetencer til projektet ses herunder: 
 

Kompetence nr. 1: Digital databehandling 
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”Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: planlægge og udføre digital 

databehandling selvstændigt i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i 

virksomheders behov for og behandling af data”. 

Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: 

 Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. kunder, produkter, 
serviceydelser m.v. 

 Digitalisering af arbejdsprocesser. 

 Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til 
indsamling af data samt behandling og præsentation af dem. 

 Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af 
gængse digitale programmer og værktøjer. 

 

 

Kompetence nr. 2: Kommunikation og formidling i B2B 

”Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: planlægge og udføre 

formidling selvstændigt i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og logistik og 

udpege forskelle i anvendelse af metoder og værktøjer i forhold til kulturer, 

virksomhedskoncepter, kommunikationskanaler og målgrupper”. 

Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: 

 Virksomhedens koncepter i relation til hvordan der kommunikeres med kunder og 
samarbejdspartnere. 

 Forskellige kulturer og normer i international handel. 

 Virksomhedens målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik og 
normer i forhold til talesprog og i forhold til breve og mails. 

 Virksomhedens kommunikationsstrategi i forhold til professionelle kunders behov 
for information om produkter, leveringstider, services. 

 Mundtlig præsentation af en afgrænset opgave inden for salg, indkøb eller logistik i 
forhold til et opstillet mål for formidlingen. 

 Udarbejdelse af korte tekster i forhold til en konkret salgs- eller 
markedsføringsaktivitet og begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til 
tekstens indhold og målgruppe for teksten samt kommunikationskanal. 

 

 

Kompetence nr. 3: Handelsregning 

”Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: afgøre selvstændigt i 

ukendte situationer, om et tiltag, fx et salgs- eller markedsføringsinitiativ, ud fra kalkulation er 

rentabelt eller ej, og herunder forklare hvorfor tiltaget enten skal gennemføres eller ej”. 
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Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om og færdigheder i forhold til: 

 Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation og demonstration af 
forståelse af tal og resultater. 

 Virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper. 

 Begrundelse af hvad godt købmandsskab vil være i forhold til en konkret opgave. 
 

 

Kompetence nr. 4: Salg og service 

”Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: planlægge og udføre salg 

og serviceopgaver selvstændigt ud fra en viden om strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, 

kulturelle normer og værdier samt mulige kommunikationskanaler”. 

Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om: 

 Forskellige salgskanalers styrker og svagheder. 

 Betydningen af relationsopbygning i forhold til kunder og leverandører. 

 Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for 
salg. 

 Planlægning af en konkret afgrænset salgs- eller serviceopgave i forhold til 
kundeadfærd, kultur, normer, værdier m.v. 

 

Kompetence nr. 5: Forståelse af værdi- og forsyningskæder¨ 

”Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: tage ansvar selvstændigt 

i ukendte situationer for afgrænsede opgaver inden for en virksomheds salgs-, kundeservice-, 

indkøbs-, eller logistikfunktion ud fra en helhedsforståelse af de værdi- og forsyningskæder, 

som virksomheden indgår i”. 

Her er det væsentligt, at eleven kan vise viden om: 

 Virksomhedens handelsfunktioner, som f.eks. salg, kundeservice, indkøb, logistik. 

 Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, 
indkøb og logistik og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i 
virksomheden. 

 Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden. 
 

2.7 Bedømmelseskriterier  
Elevernes individuelle bedømmelse af grundforløbsafprøvningen tager udgangspunkt i de for 

projektet udvalgte uddannelsesspecifikke kompetencer samt viden og færdigheder ud fra de 

stillede opgaver som bedømmelsesgrundlag. 
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Bedømmelseskriterierne for ovenstående bedømmelsesgrundlag i forhold til karakteren bestået er 

følgende: 

1. Eleven skal vise overordnet brancheforståelse i forhold til opgavens helhed svarende til 
karakteren 02 i karakterbekendtgørelsen. 

2. Eleven skal vise viden og færdigheder ud fra de specifikke opgaver svarende til karakteren 
02 i karakterbekendtgørelsen.  

 

Opfylder elevens individuelle præstation ovenstående kriterier afgives karakteren bestået, uagtet 

om eleven er en del af en gruppe eller ej. 

 

2.8 Grundforløbsprøven  
Prøvens forløb og varighed: 

Ved afslutningen af grundforløb 2 trækkes 1 fag til grundfagseksamen. Undervisningsministeriet 

fastsætter i prioriteret rækkefølge for hvert semester, hvilket grundfag der afsluttes.  

 
Eksamensform i det enkelte grundfag er en caseeksamen. Prøven indledes med en arbejdsdag af 8 
timers varighed. Eleven får udleveret 5–7 opgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case 
eller åbner mulighed for perspektivering til den kendte case.  
 
Skolen må ikke yde faglig vejledning fra casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. 
Tidligst på andendagen og senest på fjerde arbejdsdag efter casedagen afsluttes med en 
eksamination af 30 minutters varighed inklusiv votering og karakterafgivning bestået/ikke-bestået. 
Censor udpeger opgaverne, som der eksamineres i. 
 
Af et grundforløbsprojekt vil det tydelige fremgå  

 hvilke af de uddannelsesspecifikke mål som bedømmes  

 hvorvidt bedømmelse af eventuelt produkt indgår i bedømmelsen 

 eller hvorvidt kun den mundtlige del bedømmes ved grundforløbsafprøvningen.  
 
Grundforløbsafprøvningen kan være baseret på, at arbejdet foregår i en gruppe eller individuelt. 

Da afdelingen gennemfører uddannelsesspecifikke fag både i klasser samt som individuelle forløb 

kan grundforløbsafprøvning gennemføres som både gruppe eksamen og individuel eksamen. 

Eksaminationstiden er 30 min. pr. elev.  

 
Den mundtlige eksamination afvikles som en samtale omkring elevens faglighed, som den er 

afspejlet i de foreliggende casebesvarelser. 

Efter den mundtlige eksamination vurderer censor/eksaminator elevens præstation som enten 

bestået/ikke-bestået og resultatet meddeles eleven. 


