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Lokal undervisningsplan Fitnessuddannelsens hovedforløb 
 
 
 

Indledning 
 

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

Planen er skolens og dermed også lærernes redskab til dokumentation af den undervisningspraksis, 

der finder sted. 
 

Undervisningsplanen skal foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse. Eleverne skal 

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

 
1.1 Praktiske oplysninger 
NEXT – UDDANNELSE KØBENHAVN (NEXT) udbyder 10-klassesforløb, 

erhvervsuddannelser, eux, htx, hhx, stx, hf og efteruddannelseskurser. Vi er Danmarks 

største erhvervs- og gymnasieskole med adresser 14 steder i Storkøbenhavn. 
 

Skolen arbejder vedvarende med følgende vision: 
 

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

Dette betyder: 
 

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

kompetent og kreativ. 
 

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

øget elevgennemførelse. 

Et værdiskabende samspil med omverdenen: Det fortrukne samarbejdsvalg. Opsøge 

muligheder for udvikling, partnerskaber og nye netværk. 
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1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 
Det pædagogisk didaktiske grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT hviler på 

systematisk og strategisk anvendelse af LP-modellen (”Læringsmiljø og pædagogisk 

analyse”) i alle uddannelser og på alle niveauer i organisationen og rummer i øvrigt 

følgende hoved-målsætninger: 
 

Udarbejdelsen af personlig uddannelsesplan for skolens elever sker i et samarbejde med 

eleven og tager afsæt i en vurdering af den enkeltes kompetencer 

Skolens tilrettelæggelse af uddannelserne og anvendelse af LP-modellen søger 

vedvarende at sikre et læringstilbud, der differentieret matcher den enkeltes særlige 

forudsætninger og uddannelsesønske 
 

Skolen kvalificerer elever til deltagelse på arbejdsmarkedet gennem 37 timers ugentlig 

læring 
 

Undervisningen er overvejende praksis nær, problemorienteret og projektbaseret. Det 

betyder, at lærlingene på NEXT individuelt eller i projektgrupper arbejder selvstændigt 

med aktuel og virksomhedsnær opgaveløsning 

Tilrettelæggelsen af læringsaktiviteterne på NEXT hviler på ligeværdighed, medindflydelse 

og aktiv inddragelse 

Skolen evaluerer generelt, vedvarende og i faste intervaller på kvaliteten af sine 

erhvervsuddannelser og udvikler dem i dialog med skolens elever 

Lærerne er organiseret i teams og løser her faglige og pædagogiske problemstillinger i 

relation til undervisningen 
 

Skolen prioriterer et godt og tidssvarende skole- og studiemiljø – både hvad angår fysiske 

rammer, indretning, materialer og læringsfaciliteter. 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 
Elevens læringsarbejde i skoleundervisningen i de respektive grund- og hovedforløb på 
NEXT har et omfang, der svarer til en fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (Jf. §61 
stk.2 i BEK 1010, 22.9.2014). Nedenfor i afsnit 3.0 ses en konkret redegørelse for elevens 
arbejdstid og arbejdsformer i de enkelte læringselementer. 

 
 

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

1. Der skal være en plan for aktiviteten og et oplæg til indholdet. 
2. Der skal være mulighed for at konsultere en lærer under processen. 
3. Der skal være en opfølgning. 

 
Det er skolens ansvar - i den lokale undervisningsplan - at beskrive, hvordan disse tre 
punkter opfyldes for målene i den enkelte uddannelse. Skolen er endvidere ansvarlig for, 
at eleverne oparbejder en lang række kompetencer. Kompetencerne er ofte brede 
personlige kompetencer i modsætning til de ofte meget specifikke faglige kompetencer, 
eleverne skal opnå i den praktiske del af uddannelserne i virksomhederne. 
Nogle af de personlige kompetencer, eleverne skal opnå, er selvstændighed og evne til at 
planlægge eget arbejde 
Uddannelsen er som hovedregel tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig 
arbejdsbelastning svarende til 37 timer om ugen. Elevernes arbejdsindsats er tilrettelagt 
således, at de udover den almindelige skemalagte teoretiske og praktiske undervisning får 
lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal forberede sig på og arbejde 
med. Såfremt eleven ikke yder den selvstændige arbejdsindsats og afleverer de stillede 
opgaver og projekter, vil eleven normalt ikke kunne bestå et skoleforløb. 

 
 

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

indhold af opgaver og projekter og hvilket omfang, de har. Ligeledes tilrettelægger og 

beskriver afdelingen i hvilket omfang, der arbejdes i Open Learning Center, værksted eller 

teorilokale. Afdelingen beskriver ligeledes, hvordan eleverne støttes af lærere under 

projektarbejde. Arbejdet er med varierende lærerdækning afhængig af arbejdets og 

undervisningens karakter, Men begrebet lærerfri undervisning anvendes ikke. Afdelingen 

udarbejder så vidt muligt skema for arbejdet og som minimum for den styrede del af 

læringsaktiviteterne. Derudover vil det være den enkelte afdeling, der i den lokale 

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

tilbud om støtte til det på skolen. 
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1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 

på NEXT 
Afsnit 1.3 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 1, hvoraf det fremgår, at 

skolen skal beskrive ”Kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og 

forudsætninger ved udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog”. 

Kompetencevurderingen kan have forskellig form og varighed afhængigt af elevens 

forudsætninger men skal være afsluttet senest 2 uger efter, at eleven er begyndt på 

uddannelsen (Jf. HB § 56 stk. 3). 

I skolens kompetencevurdering indgår følgende overordnede kriterier ved optagelse i alle 

skolens erhvervsuddannelser: 
 

Forud for ajourføring af elevens personlige uddannelsesplan i erhvervsuddannelserne på 

NEXT foretages følgende vurdering: 

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan: 
 

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

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

forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv 

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

fra medier og litteratur. 

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

2. Vurdering af elevens behov for tiltag: 
 

For alle elever: 
 

Der tilbydes specialpædagogisk støtte til elever, der er berettiget til dette. Afklaring af dette 

foregår via afdelingens vejledning. 

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

foregår via kontaktlæreren. 

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

vejledning. Øvrige tiltag, såsom tilvalg af faglig/almen karakter, læsevejlederhjælp afklares i 

dialog mellem kontaktlærer og elev. 

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

grupper og individuelt. 
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For elever over 25 år 
 

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

der er blevet optaget på et grundforløb, skal der søges om RKV via www.optagelse.dk. I dette 

tilfælde tæller RKV som en påbegyndt erhvervsuddannelse (også hvis der kun er tale om en 

samtale). Man kan få SU til RKV, hvilket betyder, at man dermed har brugt 1 ud af i alt 3 

muligheder for at starte en erhvervsuddannelse. 

Under RKV afklares eventuelle behov for specialpædagogisk støtte. 
 

 

1.5 Eksamensregler på NEXT - erhvervsuddannelserne 
Afsnit 1.5 udspringer af hovedbekendtgørelsens § 46, stk. 2, nr. 4, hvoraf det fremgår, at 

skolen skal beskrive ”Skolens regler for eksamen, som skolen fastsætter i henhold til 

bekendtgørelse om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser” (Jf. BEK nr. 41 af 

16.10.2014) . Omfanget af prøver og eksaminer i den enkelte uddannelse fremgår nedenfor i 

beskrivelsen af læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier i den konkrete uddannelse (afsnit 

3.0) . 

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer 

følgende bestemmelser: 

 
 

1.5.1 Organisation 
Centerchefen er eksamensansvarlig. 

 

Uddannelseslederen/afdelingslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af 

eksamensplaner, tilrettelæggelse af eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit 

ansvarsområde. 
 

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

 

1.5.2 Information 
Alle elever informeres skriftligt, om tid og sted for afholdelse af de eksaminer/prøver den 

enkelte skal deltage i. 

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

skoleperioden om, hvilke grundfag der kan være eksamen i. 

Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamens dag informeres eleverne skriftligt om, 

hvilke fag de skal til eksamen i. 

http://www.optagelse.dk/
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Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb 

fremgår af EUD-hovedbekendtgørelsen §26 og §27 . 

Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A 

nedenfor. 

 
 
 
 

1.5.3 Eksamen 
Eksamen består af prøver og bedømmelse af disse. 

 

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

Indstilling til eksamen. 

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

enkelte elev. Elever, der ikke indstilles til eksamen, får umiddelbart efter afgørelsen besked 

med angivelse af årsag til den manglende indstilling. Der gives endvidere besked om 

klageadgang. 
 

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

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

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

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

1.5.4 Beskrivelse af prøveformer 
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og 

bør indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 

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

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

Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 

Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet 

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

ikke på forhånd er kendt af eleven. 
 

Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og inden for et fastsat begrænset tidsrum. 
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Praktisk prøve gennemføres ved at eleven demonstrerer sine færdigheder i forhold til en 

praktisk opgave i henhold til et afgrænset tidsrum i henhold til reglerne for det pågældende 

fag. 

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

tilrettelagt inden for et eller flere faglige områder og som af skolen på forhånd er særligt 

udpeget for den eller de studerende som bedømmelsesgrundlag for eksamen. Projektet 

afleveres som skriftlige rapporter med evt. tilhørende resultater af praktiske opgaver i 

forbindelse med projektet. 

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

lokale bedømmelsesplaner, der er beskrevet i de lokale undervisningsplaner nedenfor i afsnit 

3 (Jf. § 3 i BEK nr. 41, 16.01.2014 om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede 

uddannelser). Beskrivelsen nedenfor af prøve- og eksamensformer for de enkelte 

læringsaktiviteter oplyser generelt om: 
 

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

opgaveafleveringer 

 anvendelse af hjælpemidler 

 prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere prøveformer 

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

 bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i 

bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer 

 anvendelse af 7-trinscala eller anden form for bedømmelse 
 
 
 
 
 

 

1.5.5 Regler for eksamensafvikling 
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 

 

Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for 

alle elever i det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, 

som udleveres til eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 

Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 
 

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

andre hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 

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

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

der imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om 

specialpædagogisk støtte (Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under 

erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 af 15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre 

særlige forhold fremgår af de lokale undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte 

uddannelse og fag. 

En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, 

den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af 

prøvetiden. 

Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når 

han/hun mener sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at 

undgå forstyrrelse af de øvrige eksaminander. 

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

det og hvad der ønskes bedømt. 

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

skal følges. 
 

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

prøvens begyndelse. 

Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske 

hjælpemidler med mindre andet er aftalt. 

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

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

pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 
 

Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 
 

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

meddeles skolen, der kan forlange lægeerklæring. 

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

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 

Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig 

eksamen på et andet tidspunkt. 

 
 
 
 

1.5.7 Klager over eksamen 
Eleven kan indgive klage til skolen over opnåede karakterer indtil to uger efter at karakteren 

er meddelt på sædvanlig måde. Klagen skal være skriftlig, begrundet og stilet til områdets 

centerchef. 
 

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

Klagen kan vedrøre: 

 Eksamens/prøveforløbet 

 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

 Bedømmelsen 

 

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

ledsaget af skolens kommentarer. 

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

udtalelse. 

Disse udtalelser forelægges klageren, som inden for en uge kan fremkomme med sine 

kommentarer. 

Klager som vedrører svendeprøver eller lignende afgøres i samråd med det faglige udvalg for 

uddannelsen. 

Skolen tilstræber, at klagen er besvaret indenfor en tidsramme på samlet en måned. 
 

Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks 

forelægges klageren og evt. andre berørte. 
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Denne afgørelse kan indeholde: 
 

Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 

Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 

Meddelelse om at klagen er afvist 

Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt 

eleven 
 

Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen 

klagen til ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 

Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 

10. 

 
 
 
 

Bilag A: Eksamensreglement for elever 
Eksaminanderne skal 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 
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en eksaminand bliver færdig inden for 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 bortvise fra 

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

tidspunkt. 

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

lægeerklæring. 

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

et nyt tidspunkt. 

 

 

Eleven kan indgive klage over eksamen. Klagen skal være skriftligt og begrundet og afleveres til 

skolen senest to uger efter at karakteren eller resultatet af prøven er meddelt eleven. Klagen 

kan vedrøre: 

a) Eksamensforløbet 

 
b) De stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets 

 
c) Bedømmelse 

 

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

 

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

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

deres uddannelsesforløb efter de hidtidige regler. 
 

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

version, sker dette på baggrund af en kompetencevurdering. Hvis eleven vurderes at 

kunne fuldføre uddannelsen under den nye version, kan aftalen flyttes 
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2.0 Undervisningen i hovedforløbet 
 
 
 
 

Grundforløb 1 20 uger skoleperiode 

Grundforløb 2 20 uger skoleperiode 

Hovedforløb 1 år 

7 - 8 uger på skolen + eksamen 

Praktik periode 

Veksler mellem praktik 

og 11 skoleperioder af 

varierende længde 

I alt 40 ugers skoleperiode 
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FITNESS HF MODUL 

1 - Anatomi 
3 dage 
Anatomi (1,2,4) 

7 - Den professionelle Instr. 
5 dage 
Den professionelle Instruktør 
+ Konflikthåndtering, den svære samtale, 
situationsbestemt ledelse 

2 - Fordøjelse + Energiberegning 
3 dage 
Ernæring (1,3) - 2 dage 
Fysiologi (5) - 1 dag 

8 - Præstationsfremmende ernæring 
2 dage 
Ernæring (4,5) 

3 - Screening & Test 
5 dage 
Arbejdsfysiologi (5,7,8) - 4,5 dage 
Instruktionsteknik (2) - 0,5 dag 

9 - Genoptræning 
3 dage 
Opfølgning på genoptræning 

4 - Hold 
3 dage 
Arbejdsfysiologi (3) - 1 dag 
Hold 

10 - Specielle målgrupper 
3 dage 
Arbejdsfysiologi (9,6) - 2 dage 
Instruktionsteknik (6) - 1 dag 

5 - Styrketræning 
2 dage 
Arbejdsfysiologi (1) - 1 dag 
Instruktionsteknik (4) - 1 dag 

PT 2 (valgfri) 
5 dage 

6 - Cardiotræning 
3 dage 
Arbejdsfysiologi (2) - 1,5 dag 
Instruktionsteknik (1,5) - 0,5 dag 
Fysiologi (3) - 1 dag 

11 - Programlægning 
3 dage 
Ernæring (2) - 1 dag 
Arbejdsfysiologi (4,5) - 2 dage 

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

og påbygning 
 

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

mellem skolen og virksomheden, og undervisningen tilrettelægges derefter. 

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

fortsætter eleven sin uddannelse på det ordinære forløb. 

 

 

 

2.2 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Der afholdes 2 årlige møde med Uddannelsesnævnet samt fire årlige møder med det 

lokale uddannelsesudvalg for fitnessuddannelsen 

Elevens kontaktlærer afholder mestersamtaler omkring den enkelte elev. Kontaktlæreren 

kontakter elevens mester efter behov 
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3.0 Læringsaktiviteter i hovedforløbet 
 

Hovedforløb 

På nedenstående moduler/skoleperioder får du kendskab til 

Hovedforløbet indeholder følgende læringselementer: 

1.  Anatomi 7. Den prof. Instruktør 
2.   Fordøjelse og Energiberegning 8. Præstationsfremmende ernæring 
3.   Screening og Test 9. Genoptræning 
4. Hold 
5. Styrketræning 
6. Cardiotræning 

10. Specielle målgrupper 
11. Programlægning 
PT 2 (VALGFRI) 
EKSAMEN 

 

MODUL 1: Anatomi 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Anatomi og Fysiologi – 10895 (1,2,4) 
1) Eleven kan på rutineret niveau redegøre for kroppens knogler og led, herunder funktion, opbygning og 

inddeling, samt betydningen af mobilitet i forbindelse med fysisk aktivitet, skadesrisiko og 

bevægelsesanalyser. 

2) Eleven kan redegøre for skeletmuskulaturen med funktion, hæfte og udspring, herunder 

agonist/anatagonist/synergist samspil, kendskab til muskeltyper og arkitektur. Biomekanisk trækretning og 

kraftudvikling. 

4) Eleven kan redegøre og anvende viden om nervesystemet, dets rolle i forbindelse med det 

neuromuskulære system, samt dets funktion i forbindelse med reflekser, balance og koordination. 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
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MODUL 2: Fordøjelse og Energiberegning 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 
 

MÅLPINDE: Ernæring, fysisk aktivitet og præstationsfremme – 10926 (1,3) /2 dage 
1) Eleven har viden om og forståelse fordøjelsessystemet herunder ventrikeltømningshastighed og 

optag af næringsstoffer. 
3) Eleven forstår forholdet mellem METs og KJ og beregningen af energiforbrug baseret på kropsvægt, 

MET værdi og varighed af den fysiske aktivitet. 
 

MÅLPINDE: Anatomi og Fysiologi – 10895 /1 dag 
5)  Eleven kan redegøre for det endokrine system på rutineniveau i forbindelse med fysisk aktivitet, 

herunder hormonaktivitet og fordøjelse. 
 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt – ingen karakter efter dette modul. 
 

 

MODUL 3: Screening og Test 
 
 

VARIGHED: 5 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Arbejdsfysiologi – 10918 (5,7,8) /4,5 dage 
5) Eleven kan redegøre for en række traditionelle og alternative træningsformer, udvise forståelse for korrekt 
teknik og konsekvensen af dårlig teknik og redegøre for effekten af disse træningsformer, intensitet, 
varighed, niveau og ernæringstilstand på de tre energisystemer, og hvordan disse kan bruges i forbindelse 
med forskellige træningsmål. 
7) Eleven har kendskab til en række forskellige monitoreringsmetoder ifht. intensitet for den fysiske aktivitet 
herunder: RM, Borgskala, taletest, pulsmåler og wattmåling. Samt fordele og ulempe ved de forskellige 
metoder. 
8) Eleven har kendskab til direkte og indirekte test af styrke, motoriske og aerobe parametre, herunder test i 
forskellige stadier af træning, anvendelse af testudstyr og kendskab til realiabilitet. 

 
MÅLPINDE: Instruktionsteknik - 10925 (2) /0,5 dag 
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2 Eleven kan variere træningen ud fra kundens mål, behov, kropsholdning og bevægemønstre ifht. antal sæt 
og gentagelser, sætvariationer, bevægelseshastighed, muskelkontraktion, træningsvolumen, varighed og 
restitution. 

 
 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt – ingen karakter efter dette modul. 
 
 

 

MODUL 4: Hold 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 
 

MÅLPINDE: Arbejdsfysiologi – 10918 (3) /1 dag 
3) Eleven har kendskab til kroppens kort- og langtidseffekter af bevægelighedstræning ¿ mobilitet, smidighed, 
koordination, balance, proprioceptive neuromuskulære teknikker, agility og neuromuskulære adaptationer. 

 
MÅLPINDE: Holdtræning – 10927 (1,2,3,4,5,6,7) /2 dage 

 

1) Eleven kan redegøre for en korrekt opvarmning og cool down herunder årsagerne til og betydningen af 
opvarmning og cool down, opvarmningens faser og betydningen af den specifikke opvarmning samt den 
psykologiske effekt af en cool down. 

2) Eleven kan designe og/eller levere et pre-designet holdtræningsprogram til en gruppe af forskellige kunder 
med forskellige mål og forstå sammensætte øvelser og program efter målgruppen. 

3) Eleven kan vurdere teknisk sværhedsgrad for en gruppe og kunne progrediere øvelser, så de passer til den 
enkelte kundes formåen. 

4) Eleven kan motivere og give feedback til både gruppen og individuelt til deltagere på holdet. 

5) Eleven kan anvende musik, takt og type, som koreografi for timen og til motivation for deltagerne. 

6) Eleven kan anvende både taktil, verbal og visuel instruktion for kunderne på hold. 

7) Eleven kan arbejde systematisk med kommunikation i forhold til den oplevelse kunderne på holdet skal 
have undervejs på holdtimen. 

 
BEDØMMELSESFORM: 

 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
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MODUL 5: Styrketræning 
 
 

VARIGHED: 2 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Arbejdsfysiologi – 10918 (1) /1 dag 
1) Eleven kan redegøre for kroppens kort- og langtidseffekter af forskellige former for styrketræning 
herunder muskelstyrke, udholdenhed, hypertrofi og eksplosivet, RFD og power samt delayed onset of 
muscular soreness (D.O.M.S.) og excentrisk, koncentrisk og isometrisk muskelarbejde. 

 
 

MÅLPINDE: Instruktionsteknik - 10925 (4) /1 dag 
4) Eleven kan mestre god instruktionsteknik herunder god taktil, verbal og visual instruktion og kan 

genkende korrekt øvelsesteknik herunder indstilling af maskiner, korrektioner ifht. kropsholdning og 
mindsket skadesrisiko. 

 
BEDØMMELSESFORM: 

 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt – ingen karakter efter dette modul. 
 
 
 

MODUL 6: Cardiotræning 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Arbejdsfysiologi – 10918 (2) /1,5 dag 
2) Eleven kan redegøre for kroppens kort- og langtidseffekter af forskellige former for kredsløbstræning, 
herunder VO2max og puls zoner ifht. aerob kapacitet og effekt, karvonenudregning, udholdenhed og 
eksplosivitet herunder anaerob effekt og kapacitet, samt forskellige intervallers effekt på disse parametre. 

 
 

MÅLPINDE: Instruktionsteknik - 10925 (1,5) /0,5 dag 
1) Eleven har kendskab til de forskellige motiver for at sætte mål (intern og ekstern motivation). 
5) Eleven kan foretage en basal screening af kunden herunder danne SMART mål med kunden, og få 
tilstrækkeligt information ifht. kundens fysiske og psykiske velbefindende, træningserfaring, motivation og 
interesser. 
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MÅLPINDE: Anatomi og Fysiologi – 10895 (3) /1 dag 
3) Eleven kan redegøre for kredsløbet samt termerne aerob og anaerob kapacitet og effekt, for det aerobe og 
anaerobe energisystem,med anvendelse af termerne slagvolumen, minutvolumen og pulsfrekvens. 

 
 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
 

 
MODUL 7: Den Professionelle Instruktør 

 
 

VARIGHED: 5 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Den Professionelle Instruktør - 10923 (1,2,3,4,5,6,7) / 5 dage 
 

1) Eleven opnår kendskab til forskellige kommunikationsmodeller og kommunikationsforstyrrelser og er i 
stand til at tilpasse sin kommunikation til de forskellige kundesituationer i fitnesscentret, herunder det første 
møde og den løbende kontakt. 
2) Eleven forstår fitnesscentret som en servicevirksomhed med udgangspunkt i konceptforståelse og 
branchens markedsvilkår og kan implementere denne viden i det praktiske arbejde. 
3) Eleven har kendskab til fitnesscenterets omverden og konkurrencesituation, og kan medvirke i udviklingen 
af koncepter og andre initiativer, der styrker centrets markedsposition. 
4) Eleven har forretningsforståelse og kan udføre kundeservice ud fra et givet service- ogkvalitetskoncept. 
5) Eleven har kendskab til de mest centrale elementer i lovgivningen, der omhandler samspillet mellem 
fitnesscenteret og dets medlemmer, herunder tilbudsgivning og ansvarsforhold og AntiDoping Danmark. 
6) Eleven kan afdække kundens behov via en salgssamtale og kan præsentere en hensigtsmæssig løsning for 
kunden. 
7) Eleven kender alle faser i en salgssamtale og er i stand til at optage og fastholde kontakt med kunden og 
kan afslutte det personlige salg. 

 
Den vil udover ovennævnte målpinde være undervisning som omhandler; konflikthåndtering, den svære 

samtale samt situationsbestemt ledelse. 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
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MODUL 8: Præstationsfremmende ernæring 
 
 

VARIGHED: 2 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 
 

MÅLPINDE: Ernæring, fysisk aktivitet og præstationsfremme – 10926 (4,5) /2 dage 
4) Eleven har viden og forståelse for ernæringens betydning i fht. præstationsfremme til både udholdenheds- 
og muskelopbyggende atleter herunder kostens betydning i både træning og konkurrenceøjemed. 
5) Eleven har kendskab til forskellige kosttilskud og præstationsfremmende midler, deres effekt og bivirkning 
herunder at kunne skelne mellem lovlige og ulovlige midler. 

 
 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt – ingen karakter efter dette modul. 
 
 
 

MODUL 9: Genoptræning 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: opfølgning på genoptræningsforløb - 10924 (1,2,3,4) - 3 dage 
 

1) Eleven kan udvise viden og forståelse for træningsprincipper for personer med skader, der har afsluttet 

genoptræningsforløb. 

2) Eleven har kendskab til betydningen af tilstrækkelig restitutionstid, træningsvolumen og symptomer på 

overtræning samt risikoen for ligamentskader og betændelse ved ikke funktionelle bevægelser under fysisk 

aktivitet. 

3) Eleven kender til egen begrænsninger og kan henvise til korrekt sundhedspersonale i forbindelse med 
kundens eventuelle skader og afvigende sundhedstilstand. 
4) Eleven har kendskab til åbne og lukkede kinetiske bevægelser, eksempler på disse, deres fordele og 
ulemper. 
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BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
 
 
 

MODUL 10: Specielle målgrupper 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Arbejdsfysiologi – 10918 (6,9) /2 dage 
6) Eleven kan redegøre for de sundhedsmæssige effekter af fysisk aktivitet inkl. kropsholdning, skadesrisiko, 

knogledensitet, neuromuskulær funktion, risiko for livsstilsygdomme, vægtbalance og range of motion. 
 

9) Eleven har viden og forståelse for træning af specielle målgrupper som f.eks. osteroporosepatienter, 

diabetikkere, hjerte-kar patienter, kol-patienter, hypermobile, gravide, efterfødsel, seniorer, teenagere og 

børn og kan anvende denne viden i træning af disse. 
 

MÅLPINDE: Instruktionsteknik - 10925 (6) / 1 dag 
6) Eleven kan foretage og anvende en grundlæggende kropsholdningsanalyse. 

 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
 

 

MODUL 11: Case arbejde - kostplaner og programlægning 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Ernæring, fysisk aktivitet og præstationsfremme – 10926 (2) /1 dag 
2) Eleven kan videregive faktuel og dokumenteret viden om kostens rolle i forbindelse med træning, 
herunder videregive informationer og anbefalinger i forhold til ernæringsoptimering og kosttilskud. 
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MÅLPINDE: Arbejdsfysiologi – 10918 (4,5) /2 dage 
 

4) Eleven kan redegøre for de forskellige træningsprincipper - specificitet, progressiv overload, adaptationer, 
periodisering, restitutionstid, detraining og FITT (Frequenzy, Intensity, Time andType). 
5) Eleven kan redegøre for en række traditionelle og alternative træningsformer, udvise forståelse for korrekt 
teknik og konsekvensen af dårlig teknik og redegøre for effekten af disse træningsformer, intensitet, 
varighed, niveau og ernæringstilstand på de tre energisystemer, og hvordan disse kan bruges i forbindelse 
med forskellige træningsmål. 

 
 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives 2 separate standpunktskarakter efter 7-trins skalaen 

fagene Ernæring og Arbejdsfysiologi. 

 
 

MODUL PT2: Personlig Træning 2 
 
 

VARIGHED: 5 dage 
 

ELEVENS ARBEJDSTID: 
 

Du skal forvente undervisningstimer svarende til ca. 33 lektioner pr. uge. Udover dette må du på regne ekstra 

arbejde (evt. lektie) – både i form af praktiske øvelser og projektaflevering. 

MÅLPINDE: Personlig træning – 10931 (1,2,3,4,5,6) /5 dage 
 

1) Eleven kan anvende god instruktions- og coachingteknik under individuel træning, herunder god taktil, 
verbal og visual instruktion, motivation og korrektioner ifht. kropsholdning, teknik og mindsket skadesrisiko. 

2) Eleven kan anvende mikro, meso og makro cyklusser og justere træningsvolumen og intensitet igennem de 
enkelte stadier i en både undulerende og klassisk periodisering. 

3) Eleven kan anvende forskellige psykologiske modeller til at arbejde med motivation og adfærdsændring 
herunder stages of change, self efficiency, den motiverende samtale og systemteoretiske coaching teknikker. 

4) Eleven kan afvikle og udfylde træningssessionen effektivt, således at der er naturligt flow mellem 
højintense øvelser og - fillers i (stræk, mobiliseringer, aktiveringer etc.) i pauserne mellem sæt/intervaller, så 
kundens tid udnyttes bedst muligt. 

5) Eleven kan tilrettelægge et personligt forløb med progression i forhold til justering af kost og 
livsstilsparametre. 

6) Eleven kan tilrettelægge et professionelt træningsforløb, der lever op til kundens forventninger til 
træningseffekt og tilbyder kunden en attraktiv træningsoplevelse. 

BEDØMMELSESFORM: 
 

Modulet afsluttes med en opgave/projekt og der afgives standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. 
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MODUL EKSAMEN: Eksamen 
 
 

VARIGHED: 3 dage 
 

FORM OG BEDØMMELSE: 
 

Eksamen tager udgangspunkt i din opgave. Eksamen er en mundtlig eksamen i form af dialog mellem lærer, 

censor og elev. Dine faglige kompetencer vurderes efter i hvor høj grad du lever op til de mål, der er 

beskrevet under de enkelte fag. Du vurderes ud fra 7-trins skalaen.  Eksamen bestås med karakteren mindst 

02. Der vil være en udefrakommende censor. 
 
 
 
 

Læringsmiljø 
 

Læringsforløbet veksler mellem teori, praktiske øvelser, oplæg og fremlæggelser. 

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

læringsstile. 
 

Lærerrollen 
 

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

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

Elevrollen 
 

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

være brug for enkelte gange at finde personer som du kan prøve din viden af på herunder øve 

instruktionsteknikker, kostplanlægning og lign. 
 

Evaluering 
 

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

elev. 

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

under de enkelte læringselementer. 

I fag, der er delt over flere skoleperioder, anvendes delkarakteren bestået/ikke bestået. For fag, der afsluttes, 

anføres den afsluttende karakter jf. fagets bedømmelsesform. 


