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 Lokal undervisningsplan Sikkerhedsvagt-
uddannelsen 
1. Generelt for skolen 

 

 

1.1 Overordnet pædagogisk didaktisk grundlag for udbud af erhvervsuddannelser på NEXT Uddannelse 

København   

 
 

1.2 Overordnet bedømmelsesplan i erhvervsuddannelserne på NEXT  
Afsnit 1.2 udspringer af hovedbekendtgørelsens (HB) §78 og §46, stk. 1, nr. 6. Følgende mål indgår 

overordnet i skolens bedømmelsesplaner:    

 

Bedømmelsesplanen har til mål at sikre, at skolen lever op til de krav, der stilles for løbende og 
afsluttende bedømmelse af elevens udvikling og standpunkt. Skolebedømmelsen skal medvirke til at: 



          Klarlægge elevens viden om eget niveau. 
          Udpege områder, som kræver forstærket indsats. 
          Informere praktiksted og skolesystem om progression i elevens uddannelsesforløb  
          Inspirere eleven til yderligere læring. 

  
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der rettes 
speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer og på 
elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for 
undervisningen.  
  
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele, som er beskrevet på uddannelsesniveau: 
 

          Den løbende evaluering. 
          Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer). 
Eksamen 

 

 
Hertil er der nedenfor (afsnit 2) beskrevet en bedømmelsesplan for den enkelte uddannelse – herunder 

hvordan bedømmelsen af det enkelte læringselement/modul i praksis finder sted!  

 

1.3 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
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:  
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Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan 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 forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om uddannelsen stiller for 
store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med skoleskift, om f.eks. sprog- eller 
matematikkundskaber og er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om 
uddannelsen er den rigtige for eleven. 
  
3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede 
uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af 
øvrige støttemuligheder. 
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende kvalificering 
for at kunne gennemføre uddannelsen. 

  

Bemærk at eleven skal oplyse mindst tre uddannelsesønsker i sin uddannelsesplan, hvis eleven ønsker 
adgang til skolepraktik efter grundforløbet (Jf. HB §56 stk. 2)     

 

 

 

 

 

 

1.4 Eksamensregler 
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 2).   

Skolens centrale eksamensreglement følges i alle skolens erhvervsuddannelser og rummer følgende 

bestemmelser:    

 

 
 

1.4 Eksamensregler på NEXT Uddannelse København - erhvervsuddannelserne  

1.4.1 Organisation  
Centerchefen er eksamensansvarlig. 
Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 
eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 
Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig lærer for området. 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl00$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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Områdeinspektøren er eksamensansvarlig. 
Uddannelseslederen forestår arbejdet med udarbejdelse af eksamensplaner, tilrettelæggelse af 
eksaminer og svendeprøver m.m. i henhold til sit ansvarsområde. 
Den praktiske gennemførelse kan varetages af en eksamensansvarlig for området typisk en ledende 
lærer. 
 

1.4.2 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 gælder følgende: 
  
EUD:  
Eleverne informeres ved starten af skoleperioden om, hvilke grundfag der kan være eksamen i. 
Tidligst tre uger og senest syv dage før første eksamensdag informeres eleverne skriftligt om, hvilke 
fag de skal til eksamen i. 
Antal grundfagseksaminer i grundforløbets 1. og 2. del samt i de respektive hovedforløb fremgår af 
EUD-hovedbekendtgørelsen §26 og §27. 
Samtidig med denne information udleveres skolens eleveksamensreglement - se bilag A nedenfor  
  
    

1.4.3 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!   
  
  
    

1.4.4 Beskrivelse af prøveformer  
Mundtlige grundfagsprøver gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator, og bør 
indeholde dels en selvstændig fremlæggelse dels besvarelse af spørgsmål. 
Prøven tager udgangspunkt i fagbilaget for det aktuelle grundfag og spørgsmålene skal afspejle faget 
som helhed (Jf. §8 i BEK 1009, 22.9.2014) . 
Censor kan stille spørgsmål efter aftale med eksaminator. 
Eksaminator og censor er tilstede under hele prøveforløbet. 
  
Skriftlige prøver gennemføres som individuelle skriftlige besvarelser af skriftlige opgaver, som ikke på 
forhånd er kendt af eleven. 
Besvarelserne udarbejdes skriftligt uden vejledning og indenfor et fastsat begrænset tidsrum. 
  

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl01$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl02$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl03$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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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 indenfor 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 2 (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 uddannelser oplyser generelt om 
om:  
 

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

b) anvendelse af hjælpemidler 
 

c) prøveformer – herunder om eksaminanden kan vælge mellem flere 
prøveformer  

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

  
e) bedømmelsesgrundlag - hvilke produkter, processer og præstationer indgår i 

bedømmelsen og hvordan vægtes de enkelte elementer    
 

f) anvendelse af 7-trinskala eller anden form for bedømmelse  
  
 
 
 
  
    

1.4.5 Regler for eksamensafvikling  
Eleven møder senest 15 minutter før prøvens fastsatte starttidspunkt i det anviste lokale. 
Starttidspunkt for centralt stillede skriftlige prøver og skriftlige eksaminer er normalt ens for alle 
elever i det pågældende fag, for mundtlige prøver udarbejder eksaminator en rækkefølge, som 
udleveres til eleverne samt ophænges foran eksamenslokalet. 
Skolen kan bede eleven identificere sig med billedidentifikation. 
  
Eleven må under skriftlige og mundtlige prøver ikke modtage anden hjælp eller benyttet andre 
hjælpemidler end de til den aktuelle prøve fastsatte. 
Elektroniske hjælpemidler er som udgangspunkt tilladt med mindre andet er anført i fagbeskrivelse. 
For elever med særlige forudsætninger tilrettelægges prøveforløbet under former og vilkår, der 
imødekommer elevernes forudsætninger i overensstemmelse med reglerne om specialpædagogisk 
støtte (Jf. Bekendtgørelse om specialpædagogisk støtte under erhvervsuddannelserne m.m. nr. 1030 
af 15.12.1993 § 8-13) Regler for hjælpemidler og andre særlige forhold fremgår af de lokale 
undervisnings- og bedømmelsesplaner for den enkelte uddannelse og fag. 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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En eksamen anses for igangsat, når alle elever har modtaget de til prøven hørende opgaver, den 
eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder meddeler tydeligt start og afslutning af prøvetiden. 
  
Ved skriftlige prøver afleveres normalt kun renskrevet besvarelse. Eleven kan aflevere når han/hun 
mener sig færdig – dog ikke det sidste kvarter inden afslutningen af prøven, for at undgå forstyrrelse 
af de øvrige eksaminander. 
  
I det materiale der skal afleveres til bedømmelse, skal det klart fremgå, hvem der har lavet det og 
hvad der ønskes bedømt. 
Under prøveforløbet må eleven ikke udvise forstyrrende adfærd og henstillinger fra tilsynet skal 
følges. 
Ved prøven må kun anvendes papir, hæfter m.v., der udleveres af skolen umiddelbart før prøvens 
begyndelse. 
Eksaminanden medbringer selv tegnerekvisitter, skriveredskaber og elektroniske hjælpemidler med 
mindre andet er aftalt. 
Evt. mulighed for elektronisk aflevering fremgår af den aktuelle fagbeskrivelse. 
Ønsker en eksaminand at forlade lokalet, må dette kun ske med den tilsynshavendes eller dennes 
foresattes tilladelse og kun under ledsagelse. 
Ved alle skriftlige prøver skal der være tilsynsførende tilstede i eksamenslokalet. Den tilsynsførende 
må ikke have undervist de pågældende elever i eksamensfaget. 
  
. 
    

1.4.6 Sanktioner ved overtrædelse af regler  
Såfremt henstillinger fra tilsynet ikke følges eller eleven uretmæssigt modtager hjælp eller forsøg 
herpå, bortvises eleven fra prøven og elevens præstation vil normalt ikke blive bedømt. 
Bortvisning foretages af den eksamensansvarlige eller dennes stedfortræder. 
Elever der er bortvist har selv ansvar for tilmeldelses til ny eksamen. Eleven skal gøres bekendt med 
klageadgang i henhold til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 
kapitel 10 (BEK nr. 41, 16.01.14)  
  
Elever, der kommer for sent til en skriftlig eller mundtlig prøve, kan normalt ikke deltage i den 
pågældende prøve. Evt. deltagelse afgøres af den eksamensansvarlige. 
Eleven kan under særlige omstændigheder deltage i sygeeksamen. 
Bliver en elev på grund af sygdom forhindret i at møde til eksamen, skal dette straks meddeles 
skolen, der kan forlange lægeerklæring. 
Eleven skal snarest muligt have mulighed for at gennemføre prøve/eksamen i henhold til 
Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser § 7. 
Bliver en elev væk fra eksamen uden gyldig grund, er det elevens ansvar at tilmelde sig eksamen på et 
andet tidspunkt.  
    

1.4.7 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 og ugift kan klage også indgives af forældremyndighedens indehaver. 
Klagen kan vedrøre: 
  

 Eksamens/prøveforløbet 
 De stillede spørgsmål ellers deres forhold til fagets mål 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl05$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl06$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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 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 inden for en tidsramme på samlet en måned. 
Hvor der ikke er tale om centralt stillede opgaver træffer skolen afgørelsen, som straks forelægges 
klageren og evt. andre berørte. 
Denne afgørelse kan indeholde: 
  

 Meddelelse om, at der foretages en ny bedømmelse 
 Tilbud til eleven om ny prøve(omprøve) eller 
 Meddelelse om at klagen er afvist 

  
Klager over skolens afgørelse indgives til skolen senest to uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven 
Hvis ikke klagen kan tages til følge af skolen og eleven fastholder klagen, videresender skolen klagen 
til ministeriet ledsaget af skolens afgørelse. 
Der henvises til Bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser kapitel 10 
  
  
  
 
 
    
 
 
 
 
 

Bilag A: Eksamensreglement for elever  
1) Eksaminanderne skal indtage deres pladser 15 minutter før prøvens start, det gælder 

både for skriftlig og mundtlig eksamen. 
 

2) Ved prøven må kun benyttes det af skolen udleverede papir. Navn, klasse, fag og cpr.nr. 
anføres straks på alle modtagne ark også kladdepapir. 

 
4) 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. 

 
5) 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 

javascript:__doPostBack('ctl00$MainContent$UXGenereltOmSkolenFoldingPanel$FoldingPanelBody$GenerelUndervisningsplanIndholdHeadWUC$ctl04$fpIndhold$FoldingPanelBody$ctl07$fpIndhold$FoldingPanelLink','')
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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 tilsynsførendes  
                         tilladelse og kun under opsyn af en tilsynsførende                                 
 
   

6) 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. 
  

7) 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. 

  
8) I tilfælde af sygdom gives besked til skolen hurtigst muligt. Skolen forbeholder sig ret til 

at kræve lægeerklæring.   
  

9)  tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund, er det elevens eget ansvar at tilmelde sig 
eksamen på et nyt tidspunkt. 

 
10) 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: 

        - eksamensforløbet 
        - de stillede spørgsmåls eller opgavers forhold til fagets mål 
  - bedømmelse 
                             -Klagen skal være skolen i hænde senest to uger efter, at karakteren er  
                              meddelt eleven på normal måde 
 

 
 
 
 
 
 

1.5 Vurdering af elever ved optagelse i skolepraktik   
Inden afslutning af grundforløb, indkalder skolen skriftligt til orienteringsmøde omkring vilkårene for 
optagelse i skolepraktikordningen. Der er mødepligt til orienteringsmødet, møder eleven ikke fortaber 
han/hun retten til at blive optaget i skolepraktikordningen.  
  
Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed (EMMA kriterierne) til 
at gennemføre hele uddannelsen. Her gælder følgende optagelseskrav, der alle skal opfyldes( jf.§ 66a i  
BEK af Lov om erhvervsuddannelser nr. 1309, 9.12.2014 samt  Hovedbekendtgørelsen §§ 111- 113) :     
 

 Egnede, praktikpladssøgende elever påbegynder skolepraktikken en måned efter, de har 
afsluttet grundforløbet på det adgangsgivende forløb  
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  Elever som senest ved afslutningen af grundforløbet har ladet sig registrere som 
praktikpladssøgende på www.praktikpladsen.dk og her indsat oplysninger om sig selv, der er 
egnede til at give virksomheder mulighed for at træffe beslutning om en eventuel 
praktikpladsaftaler 
 

 Elever som forgæves har søgt praktikplads også i andre relevante erhvervsuddannelser, hvor der 
er praktikpladser  
 

 Elever som forgæves har søgt praktikplads i hele landet på www.praktikpladsen.dk indenfor 
de hovedforløb, eleven i følge sit/sine grundforløb har adgang til  

 
 Egnede, praktikpladssøgende elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale som led i en  

erhvervsuddannelse 

 

  
Elever som har mistet sin uddannelsesaftale, og hvorom der køres tvistighedssag, kan ikke optages i 
skolepraktikordningen før sagen er afgjort. Der kan ikke dispenseres fra reglen.  
  
 

Skolen vurderer løbende om skolepraktikeleverne opfylder ovenstående kriterier -  herunder om eleven 
kontinuerligt er aktivt søgende. 
 

 

 

1.6 Kriterier ved optagelse af elever i adgangsbegrænsede uddannelser  
(afventer indstilling fra de adgangsbegrænsede uddannelser på NEXT)   

 

 

1.7 Samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg, praktikvirksomheden og eleven 

om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser  
(Afventer indstilling fra centercheferne)   

 

2.0 Undervisningen på GF2 

GF2 har en samlet varighed på 20 uger og er fordelt på hhv. skoleundervisning. 

Fordelingen af fag fremgår af denne tabel: 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
http://www.praktikpladsen.dk/
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 SIKKERHEDSVAGT FORLØB 

 

Intro og grundforløbsprøven er fastlagte i forhold til tidslinjen, hvorimod de øvrige fags placering 

tidsmæssigt kan variere. 

 

 

 

I oversigten over de enkelte grupper af fag, kan man se fordelingen og det forventede tidsforbrug for 

de enkelte fag: 
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Intro/introduktion        36 Lektioner 

Idræt                                         40 Lektioner 

Informationsteknik Er lagt ind i de forskellige moduller  14 lektioner 

Dansk     70 lektioner  

Psykologi                                           34 lektioner 

Førstehjælp/Brand    24 lektioner 

Praktikpladssøgning    36 lektioner 

Vagtformer/Lovgrundlag    36 lektioner 

Sikkerhedsvagt                        36 lektioner 

Stationær/receptionsvagt    78 lektioner 

Servicevagt/butikskontrollant                              78 lektioner  

Ronderende-/AP-vagt     78 lektioner 

valgfag                                                                      104 lektioner 

Grundforløbsprøve                                                      20 lektioner 

Eksamen                                                                    36 lektioner 

 
 

2.0.0 Generel kompetencetilegnelse: 

1.Introduktion 
Her bliver du præsenteret for faget og uddannelsen. Du får en præsentation af: 

 Vagtbranchen  

 Branchens krav til elever og ansatte 

 De enkelte moduler i undervisningsforløbet 

 Grundfag og valgfag som indgår i forløbet 
Du skal også: 

 Vælge valgfag 

 Udarbejde uddannelsesplan og uddannelsesbog 

 Introduceres til skolens IT-systemer 
Præsenteres for skolens og uddannelsens regelsæt 
 

2. Idræt 
For at sikre at eleven gives adgang til i gennemsnit 45 minutters daglig motion og bevægelse er der 
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indarbejdet et integreret program for motion, hvor den enkelte lærer kan udvælge en eller flere 
øvelse/r til en given dag, afhængig af den øvrige fysiske belastning ved arbejdet i værkstederne. Tiden 
til bevægelse er ikke medregnet i tiden til de uddannelsesspecifikke fag. Tiden kan samles i lektioner, 
hvor der for eksempel kan konkurreres eleverne indbyrdes. 
 
Fokus er: 
 

- Læring i bevægelse, walk and talk 

- Holdsport basket, fodbold, rundbold 

- Sætter sig personlige mål i motion i gang/løb 
 
 
2.0.1 Uddannelsesspecifikke fag – formål og profil:  

 

7. Praktikpladssøgning. Der er indlagt nogle timer i dansk                                            1 uge. 
 
Faget indeholder emner som: 
 

- Relevante overvejelser i forbindelse med ansøgninger 

- Metoder til at ansøge 

- Værktøjer til ansøgninger 

8. Vagtformer/lovgrundlag 
Målet med dette forløb er, at eleven får grundlæggende kendskab til lovgrundlaget bag 
sikkerhedsvagtens arbejdsopgaver. Dvs. at eleven trænes i forholde sig til og forklare svært 
lovstof herunder at forstå lovenes opbygning og struktur. På et mere praktisk plan øves eleven i at koble 
lovparagraffer og handling sammen.   
Du skal arbejde med: 

 Grundloven 
Vagtloven, Straffeloven, Retsplejeloven og Særlove   
 

9. Sikkerhedsvagt 
I dette modul repeteres vigtige vagtfaglige emner før du skal udarbejde din grundforløbsprojekt og op til 
den obligatoriske vagtprøve.  
Der vil blive lagt vægt på: 

 Udarbejdelse af grundforløbsprojekt 

 Den obligatoriske praktiske prøve 

 Vagtformer og arbejdsopgaver 

 Vagtens arbejdspapirer 

 Sikringsteknik 

 Retsregler 

 Arbejdsmarkedsforhold 
 
 
 
 

10. Stationær vagt og receptionsvagt 
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Målet med dette forløb er at du får grundlæggende kendskab til arbejdet som stationær vagt og som 
receptionsvagt. Dvs., at du fra nu af skal opføre dig som en professionel vagt, når du er på skolen, og at 
du skal lære om de forskellige arbejdsfunktioner en stationær vagt udfører.  
Undervisningen tager udgangspunkt i NEXT Glostrup. Væsentlige punkter er: 

 Yde service og håndtere forskellige former for konflikter på skolen 

 Kendskab til brandberedskab og flugtveje på NEXT Glostrup.  

 Videoovervågning 

 Arbejde med udvendig ronderingsbeskrivelse.  

 Kendskab til instrukser og forholdsordrer.  
Hvilke periferi- og kerneydelser en stationær-/receptionsvagt på NEXT Glostrup skal forholde sig til. 
 
 

11. Servicevagt og butikskontrollant 
I dette modul får du kendskab til arbejdet som servicevagt og butikskontrollant. Som servicevagt er det 
vigtigt, at du forholder dig til, hvad service er, og hvilke kundetyper du som medarbejdere står over for. 
Det er også vigtigt, at du i dit daglige arbejde kan forholde dig til de regler og lovkrav, der er relevante for 
dine arbejdsfunktioner både som servicevagt og butikskontrollant. 
Du vil komme til at arbejde med følgende punkter: 

 Vagtens 6 hovedopgaver  

 Instruks, forholdsordre og ronderingsbeskrivelser.  

 Rapportering. 

 Samarbejde og konflikthåndtering.  

 Adfærd og service i forhold til kunder, gæster og kolleger  
Mundtlig og skriftligt kommunikation i forhold til vagtbranchen 
 

12. Ronderende- og AP-vagt 
Her får du grundlæggende kundskab arbejdet som alarmpatrulje og som ronderende vagt. Du skal 
arbejde med overvågning, adgangskontrol og AIA-anlæg. Du lærer om forskellige anlægs funktionsmåde 
og betjening.  
Følgende emner vil indgå: 

 Ronderinger og ronderingsbeskrivelser med kontrolpunkter 

 AIA-Anlæg, sensorer og andet sikringsteknisk udstyr. 

 Kredsplanlægning  
Gældende love og regler 
 

 13. Grundforløbs projektet 
Projektperioden varer sammenlagt 3 dage. 
 
Det afsluttende projekt skal indeholde dokumentation fro den viden eleven har fået gennem 
grundforløbet og vise elevens faglige, almene og personlige kvalifikationer. 
 
Eleven skal dukomentere deres viden om faglig teori og metode, materiale og arbejdsprocesser samt 
inddrage deres erfaringer fra praksis og refleksioner herover. Projektet er grundlag for prøvens skriftlige 
del. 
 
Projektet skal udformes, som en rapport og indeholde en case samt vagtrelaterede opgaver i forhold til 
de enkelte moduler. 
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Grundforløbsprøven 
Den består af 2 dele: et skriftligt projekt og en mundtlig eksamination. 
Den skriftlige del omfatter bedømmelse af elevens grundforløbsprojekt, der er udarbejdet i 
projektperioden og evalueres med en karakter efter 7-trinsskalaen af skolens lærere. 
Den mundtlige eksamination foregår ved at eleven trækker en vagtform med tilhørende spørgsmål. 
Vagtformer: 
Stationær vagt 
Ronderende vagt 
AP-Vagt 
Servicevagt 
Der er en forberedelsestid på 30 minutter. Eksaminationen vare 30 minutter inkl. vortering mellem lærer 
og censor. Eleven evalueres med karakteren bestået/ikke bestået. 
 

Vagtprøven 
Vagtprøven (AMU Grundlæggende Vagt) består af en praktisk og en teoretisk del. 
I den praktiske del skal eleven udføre fire praktiske momenter efterfulgt af en rondering samt 
udfærdigelse af en vagtrapport, der dokumenterer elevens faglige forståelse og færdigheder. 
For at bestå skal man opnå 12 point ud af 20 point. 
 
Derefter skal eleven bestå den teoretiske del med mindst 43 rigtige ud af 50 spørgsmål, ved en multiple 
choice test. 
 

15. Valgfag  
Støttefag: 
Støttefag: Fag, der støtter din boglige og/eller praktiske læring. Det er undervisning for dig, der har svært 
ved at nå målene for et eller flere fag i grundforløbet. Formålet med faget er at sikre at den enkelte elevs 
faglige niveau ved grundforløbets afslutning svarer til de overgangskrav der er fastsat i forhold til 
hovedforløbet. 

Lektiecafé 
Lektiecafeen retter sig først og fremmest mod de teoretiske og mere læsetunge dele af 
vagtuddannelsen. Eleven får hjælp og støtte til de fag og emner hvor han/hun har problemer, idet 
eleven får mulighed for at arbejde med opgaver og spørge lærere til råds. 

Bonusfag: 
Fag, der giver eleven mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger. 
Valgfaget er for de elever der imødekommer det faglige niveau for grundforløbets øvrige fag og derfor 
tilbydes mulighed for at deltage i undervisning på et fagligt højere niveau. 

Engelsk: 
Dette valgfag sigter mod at eleverne kan kommunikere med udenlandske gæster på grundlæggende 
niveau. 
Særlige begivenheder: 
Eleven får på faget kendskab og viden i forhold til håndtering samt forståelse for bevægelse af større 
menneskemængder, kommunikation i mere kaotiske situationer 
Sikkerhedsreceptionist: 
Eleven kan imødekomme forventninger til service på baggrund af gæsters/virksomhedens ønsker, 
krav og behov. Desuden trænes eleven i at observere usædvanlige/mistænkelige personer, genstande 
og hændelser. 
ADK: 
Eleven får udvidet kendskab til forskellige adgangskontrolsystemer, låsesystemer og 
videoovervågning 
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Kommunikation og konflikthåndtering: 
Ikke beskrevet. 

Grundfag: 
Dansk på F-niveau: 
Dette valgfag retter sig mod elever der kun har 9. klasse afgangseksamen og skal løftes fra G-niveau 
til F-niveau, inden der undervises på E-niveau. 

Erhvervsfag: 
Praktikpladssøgning: 

Eleven lærer at arbejde med CV og praktikpladsansøgninger, lave opfølgning på ansøgninger samt 
forberede sig til jobsamtalen. Faget indgår som en del af valgfaget Dansk på F-niveau 
 
 
 
 
Certifikatfag og certifikatkrav                                                                       24 lektioner. 
 

6. Førstehjælp/brand 
I kurset får eleven teoretisk og praktisk kendskab til førstehjælp og elementær brandbekæmpelse.  
I førstehjælp lærer eleven bl.a., hvordan eleven skal forholde sig ved uheld, herunder hvordan eleven 
giver livreddende førstehjælp.  
I brand lærer du, hvorfor brande kan opstå, og hvordan ud skal forholde sig i tilfælde af brand, og 
hvordan eleven med simple metoder kan slukke eller begrænse udbredelsen af mindre brande.  
Eleven får et bevis i henholdsvis førstehjælp og elementær brandbekæmpelse, når eleven har 
gennemført kurset. En forudsætning for at få bevis er, at eleven har deltaget i hele undervisningsforløbet  
 
Begge disse fag skal være bestået inden eksamen. 

3. Informationsteknologi, niveau F (EUD - enkeltfag)                                                      1 uge. 

Faget indeholder emner som: 
Informationsteknologi og anvendelse af denne er i en konstant udvikling på mange forskellige platforme 
(PC, Tablets, mobiltelefoner mv.). Det er derfor nødvendigt at kunne anvende informationsteknologi i 
forskellige sammenhænge både på arbejdspladsen og i samfundet som helhed.  
Formålet med faget er at sætte eleven i stand til at betjene og anvende informationsteknologiske 
løsninger på et grundlæggende niveau. 
 
Dette fag er lagt ind de forskellige moduler. 

4. Dansk, niveau E (EUD - enkeltfag)                                          2 uger.  

 
Faget indeholder emner som: 
 
Danskfagets relevans i erhvervsuddannelsen fremgår af fagets formål. Formålet tager udgangspunkt i de 
fire kulturkompetencer, der udgør fagets kerne: 

 At tale 

 At lytte 

 At læse 

 At skrive 
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 1.0 Fagenes formål og profil  

 

 

 

2.1 Struktur og indhold i undervisningsforløbet 

Se Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler  

 

2.2 Faglige mål 

1. Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for [uddannelsen]: 

1.1. Vagtens opgaver og samarbejdsrelationer. 
1.2. Samarbejde. 
1.3. Kommunikation. 
1.4. Forebyggelse- og håndtering af konflikter. 
1.5. Service – kunde- og kulturforståelse. 
1.6. Sikringsteknik videoovervågning og monitorering. 
1.7. Arbejdsmiljø – psykisk og fysisk. 

Formålet retter sig først og fremmest mod at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så 
eleverne bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte og læse forskellige 
teksttyper med forståelse og udbytte. 
Samtidig sigter formålet mod at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i 
uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab. 
Selve ”dannelsesbegrebet” vil indgå som en væsentlig del af formålet. 
 

5. Psykologi F (EUD – enkeltfag)                                                                    1 uge. 
 
Faget indeholder emner som: 
For at kunne udføre sine arbejdsopgaver som sikkerhedsvagt, skal eleven have et grundlæggende 
psykologisk kendskab til sig selv og andre. I psykologi introduceres eleven derfor til de basale 
psykologiske begreber for det enkelte individ og gruppen. Der ses på relevante problemstillinger inden 
for branchen og uddannelsen. 
Eleven kommer til få indsigt i, hvilken betydning det har i en dagligdag gennem eksempler, der tager 
udgangspunkt i professionelle sammenhænge. 
Eleven lærer om, hvordan man kommunikerer med andre på en hensigtsmæssig måde. Herudover 
introduceres eleven til nogle teoretiske emner for at få forståelse for, hvorfor mennesker reagerer og 
handler, som de gør. 
Eleven skal udvise evner til kommunikation med forskellige grupper i forskellige situationer, og kunne 
bidrage positivt til løse en konflikt eller et kommunikationsproblem. 
Formålet med faget er endvidere, at eleven gennem arbejde med praktiske cases og eksempler, opnår 
psykologiske og kommunikative kompetencer til at beskrive, analysere, løse og reflektere over 
psykologiske problemstillinger, der vedrører individ og samarbejde i relation til vagtbranchen. 
Gennem arbejdet med psykologiske problemstillinger styrkes elevens evne til at kommunikere og 
samarbejde i uddannelse og erhverv.  
Formålet er også at bidrage til elevens almendannelse. 
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1.8. Fysisk og psykisk velvære for et godt arbejds- og fritidsliv. 
1.9. Personlig hygiejne. 
1.10. Ergonomi – arbejdsstillinger. 
1.11. It værktøjer. 
1.12. Gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen. 
1.13. Arbejdsregler – rettigheder og pligter. 
1.14. Virksomhedsforståelse 

 
2. Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle 

opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
1. Vurdering af betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i vagt- og 

sikkerhedsarbejdet. 
2. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere. 
3. Servicemindet handlen i jobsituationen. 
4. Kommunikation mundtligt og skriftligt i relation til erhvervet. 
5. Elektronisk kommunikation i relation til erhvervet. 
6. Fleksibelt, respektfuldt og professionelt samarbejde med kollegaer, kunder, borgere og brugere. 
7. Rationel og ergonomisk korrekt udførelse af vagt- og sikkerhedsopgaver. 
8. Elektronisk rapportering og elektronisk kommunikation. 
9. Almindeligt forekommende melde- og kontrolsystemer. 
10. Planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, forholdsordrer og instrukser. 
11. Overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser ved udførelse af almindelige vagt- og 

sikkerhedsopgaver 
 
3. Eleven har kompetence til at kunne: 

3.1. Agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer, 
3.2. Udvise forståelse for betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i det praktiske vagt- 

og sikkerhedsarbejde, 
3.3. Medvirke til at forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd, 
3.4. Anvende viden om kulturforskelle og forståelse i sin kommunikation og adfærd, 
3.5. Anvende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer, 
3.6. Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i relation til 

rapportering, 
3.7. Deltage aktivt i at skabe rammerne for et godt arbejdsmiljø – fysisk og psykisk, 
3.8. Anvende viden om hygiejne herunder også personlig hygiejne, 
3.9. Anvende viden om betydningen af fysisk og psykisk velvære til at skabe et godt arbejds- og 

fritidsliv, 
3.10. Udføre vagt- og sikkerhedsopgaver rationelt og ergonomisk korrekt, 
3.11. Planlægge eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, 
3.12. Udføre almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver i henhold til gældende love, regler og 

bestemmelser, 
3.13. Anvende grundlæggende viden om sikringsteknik og kontrolcentralfunktionen, 
3.14. Anvende grundlæggende viden om videoovervågning og monitorering, herunder kende 

lovgivningen, 
3.15. Anvende almindeligt forekommende melde-, kvitterings- og kontrolsystemer, 
3.16. Udvise fleksibilitet, respekt og professionalisme i samarbejdet med kolleger, brugere, kunder, 

klienter m.fl. I det praktiske sikkerhedsarbejde, 
3.17. Udvise virksomhedsforståelse, og 
3.18. I forhold til faget forstå og anvende grundlæggende arbejdsregler, rettigheder og pligter. 
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2.3 Beskrivelse af det faglige formål, indhold og opgaver i de enkelte læringsmoduler – 

0 Introduktion 

Antal lektioner: 36, heraf Dansk E 6 lektioner og Informationsteknologi 4 lektioner 

Undervisningsmodulets formål:  

Under introduktionen bliver eleven præsenteret for uddannelsen, dens indhold, og hvad vi forventer af dig 

og dine kammerater under grundforløbet. Vi skal arbejde på, at der skabes et godt og positivt miljø, hvor 

alle bidrager til og hjælper hinanden med at gennemføre forløbet. 

Eleven skal sammen med lærerne finde ud af, hvilke mål eleven har med at starte på uddannelsen og 

hvordan eleven vil opfylde disse mål.  

Der vil blive lagt vægt på at arbejdet som sikkerhedsvagt er en serviceydelse, og hvilke krav dette stiller til 

din indsats, adfærd og samarbejdsevne.  

Læringsudbytte:   

Rent praktisk vil eleven blive introduceret til:  

 Uddannelsens opbygning på NEXT.  

 De kompetencer (fag) eleven skal opnå i løbet af grundforløbet.  

 Samarbejde og service.  

 Skolens It-systemer og de systemer eleven skal anvende under uddannelsen.  

 Porte folie, opgaver og andre evalueringsmetoder.  

 Kontaktlærer og mentor  

 Skolens værdier og regler 

Valg af arbejdsformer:  

Herunder evt. differentieret undervisning jf. generel beskrivelse med fokus på den enkelte elevs kunnen og 
formåen. 
Undervisningen vil forgå ved: 

 Praktiske øvelser 

 Gruppeopgaver/arbejde samt individuelle præstationer 

 Samarbejdsøvelser 

 Læreroplæg 

 Oplæg fra vagtfirmaer 

Opgaver:  

Teambuilding 
Udarbejde uddannelsesplan 

Tilknyttede mål fra overgangskrav:  

Ingen 

Fagintegration 

Modulet integreres med grundfagene Dansk og Informationsteknologi 

Prøver og eksaminer 

Ingen  
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Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Grund- og vagtfaglærere 
IT-udstyr 

 

 

2.3.1 GF Stationær vagt og receptionsvagt 

Antal lektioner: 78, heraf informationsteknologi 12 lektioner 

Undervisningsmodulets formål:  

Målet med dette forløb er, at eleven får grundlæggende kendskab til arbejdet som stationær vagt og som 

receptionsvagt  

Dvs. at eleven fra nu af skal opføre sig som en professionel vagt, når eleven er på skolen, og at eleven skal 

lære om de forskellige arbejdsfunktioner en stationær vagt udfører, herunder også receptionsvagtens 

opgaver. Undervisningen tager udgangspunkt i NEXT Glostrup 

Eleven skal således lære at: 
 

1. Lave og foretage en forsvarlig og relevant rondering/ronderingsbeskrivelse på skolen i skoletiden. 
Her skal eleven tage hensyn til forskellige krav og ønsker fra de enkelte lærer-, personale- og 
elevgrupper.  

 Yde service og håndtere forskellige former for konflikter på skolen  

 Være behjælpelig i tilfælde af brand.  

 Sørge for god ro og orden på skolen i forhold til skolens ordens- og adfærdsregler.  
2. Eleven skal derfor have et kendskab til: 

 Brandberedskab og flugtveje på NEXT Glostrup.  

 Adfærdsregler, værdisæt og ordensregler på NEXT Uddannelse København.  

 Instruks, forholdsordre samt hvilke elementer en kundekontrakt er opbygget af 

 Hvilke periferi- og kerneydelser en stationær-/receptionsvagt på NEXT Glostrup skal forholde sig 
til.  

 Psykiske og fysiske arbejdsmiljøforhold, der knytter sig til vagtformen 
3. Det betyder at eleven skal lave:  

 En ud- og indvendig ronderingsbeskrivelse.  

 En instruks.  

 De nødvendige forholdsordrer.  

 Rapport over opfølgning på skiltning på NEXT Glostrup.        

Eleven skal fysisk løbende besætte en receptionspost (besættes med minimum 2 vagter) i stueetagen 

på NEXT og i den forbindelse udfører de herunder nævnte opgaver, der hæfter sig på 

receptionsvagten. Samtidig er der afsat 2 x 2 vagter på skolen, som ronderende vagter på de 

forskellige etager og områder. Ronderingsbeskrivelse og instruks udarbejdet på forhånd jf. pr. 3 af 

eleverne specifikt til dette formål. 

 Vejlede kunder og gæster ved ankomsten 

 Sørge for køretøjer bliver lukket ind og ud fra området 

 Være ad hoc assistent for den administrative sektor i forhold til mindre opgaver 

 Evt. fysisk anvise kunder og gæster til mødelokaler på skolen 
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 Modtage og fordele pakker og lignende  

 Monitere ronderende vagter på skolens områder 

 Evt./yderligere opgaver 
 

Læringsudbytte:   

Eleven skal opnå forståelse og viden på området, således at de efterfølgende er i stand til at 

udføre/beskrive en ronderingsbeskrivelse, en instruks samt en forholdsordre for et givent sted samt være i 

stand til at udføre og følge disse i praktiske øvelser efterfølgende. 

Eleven skal endvidere have opnået forståelse og indsigt i receptionsvagtens mangeartede opgaver, have 

afprøvet denne funktion i praksis og i samme moment have udført også den ronderende vagts opgaver og 

funktioner. 

Eleven skal herunder kunne forholde sig bevidst til opgaverne og samtidig inddrage kommunikation og 

konflikthåndtering i disse, anvende dette og have begyndende forståelse for egen og andres adfærd i den 

henseende, udvise den fornødne ro og overblik, optræde korrekt, høfligt og i det hele taget være service 

minded. 

Der lægges desuden vægt på, at eleven i forløbet optræner en evne til selvstændigt at evaluere sit eget 

arbejde og sin arbejdsindsats generelt i relation til udførte opgaver og studier. 

Valg af arbejdsformer:  

Klasseundervisning med forskellige didaktiske læringsmetoder, herunder at opnå en vis progressivitet i 

forløbet, således at elevens viden og kompetencer udbygges i de enkelte læringsmål. Dette søges udmøntet 

gennem undervisningen i det daglige med tiltagende sværhedsgrad samt ved løbende evalueringer og 

repetitionsopgaver. 

Herunder evt. differentieret undervisning med fokus på den enkelte elevs kunnen og formåen. 
Undervisningen vil forgå ved: 

 Praktiske øvelser 

 Gruppeopgaver/arbejde samt individuelle præstationer 

 Samarbejdsøvelser 

 Læreroplæg 

Opgaver:  

Situationsspil/øvelser i forbindelse med besættelse af receptionsvagten: 

 Førstehjælp, en person er faldet om på en given etage/lokale 

 Mindre brand opstået i lokale 

 Tumult mellem elever på skolen 

 Uønskede personer har taget ophold et bestemt sted på skolen 

 Uønsket/ubehøvlet og ophidset person ved skranken 

 Alarm er gået i et lokale 

 Vandskade (evt. et toilet der løber over) 

 Vagtlovsopgave  

 Udvendig rondering 

 Etc. 
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Tilknyttede mål fra overgangskrav:  

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

a. Vagtens opgaver og samarbejdsrelationer. 
b. Samarbejde. 
c. Kommunikation. 
d. Forebyggelse- og håndtering af konflikter. 
e. Service – kunde- og kulturforståelse. 
f. Sikringsteknik videoovervågning og monitorering. 
g. It værktøjer. 
h. Gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen. 
i. Arbejdsregler – rettigheder og pligter. 
j. Virksomhedsforståelse. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

a. Vurdering af betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i vagt- og 

sikkerhedsarbejdet. 

b. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere. 

c. Serviceminded handlen i jobsituationen. 

d. Kommunikation mundligt og skriftligt i relation til erhvervet. 

e. Elektronisk kommunikation i relation til erhvervet. 

f. Fleksibelt, respektfuldt og professionelt samarbejde med kollegaer, kunder, borgere og 

brugere. 

g. Elektronisk rapportering og elektronisk kommunikation. 

h. Almindeligt forekommende melde- og kontrolsystemer. 

i. Planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, forholdsordrer og 

instrukser. 

j. Overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser ved udførelse af almindelige vagt- 

og sikkerhedsopgaver 

 

3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

a. Agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer, 
b. Udvise forståelse for betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i det praktiske 

vagt- og sikkerhedsarbejde, 
c. Medvirke til at forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd, 
d. Anvende viden om kulturforskelle og forståelse i sin kommunikation og adfærd, 
e. Anvende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer, 
f. Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i 

relation til rapportering, 
g. Planlægge eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, 
h. Udføre almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver i henhold til gældende love, regler og 

bestemmelser, 
i. Anvende grundlæggende viden om sikringsteknik og kontrolcentralfunktionen, 
j. Anvende grundlæggende viden om videoovervågning og monitorering, herunder kende 

lovgivningen, 
k. Anvende almindeligt forekommende melde-, kvitterings- og kontrolsystemer, 
l. Udvise fleksibilitet, respekt og professionalisme i samarbejdet med kolleger, brugere, 

kunder, klienter m.fl. I det praktiske sikkerhedsarbejde, 
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m. Udvise virksomhedsforståelse, og 
n. I forhold til faget forstå og anvende grundlæggende arbejdsregler, rettigheder og pligter. 

 

Fagintegration 

Modulet integreres i stor omfang til grundfaget Informationsteknologi F ved opstilling af rapporter, 
ronderingsbeskrivelser og andre papirer. Eleverne træner i at lave udtræk af og behandle 
overvågningsvideoer, adgangskontrolrapporter mv. 
Der opnås ligeledes tværfagligt snit ind over faget dansk i forhold til det skriftlige arbejde, arbejdsmiljø i 

forhold til bl.a. skærm og terminal opsætning samt kommunikation og konflikthåndtering. 

Prøver og eksaminer 

Modulet afsluttes med et modulprojekt, der senere kan inddrages delvist i den afsluttende 

grundforløbsprøve. 

Modulprojektet skal afleveres og beståes i forhold til elevens videre forløb på uddannelsen. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Lærere:  

 Vagt og IT  
Udstyr: 

 Videoovervågning (Milestone) 

 Adgangskontrol (Unilock) 

 Kommunikationsudstyr 

 Uniformer og andet udstyr 

 Receptionen (skranken ved 25A) 
 

  

2.3.2 GF Servicevagt og butikskontrollant  

Antal lektioner: 78, heraf informationsteknologi 12 lektioner 

Undervisningsmodulets formål:  

Målet med dette forløb er, at eleven får grundlæggende kendskab til arbejdet som servicevagt og 

butikskontrollant.  

Som servicevagt er det vigtigt, at eleven forholder sig til hvad service er, og hvilke kundetyper eleven som 

medarbejder står over for. Eleven skal kunne kommunikerer bredt, have fokus på kommunikation og 

konflikthåndtering for begge områder. 

Som butikskontrollant skal eleven lærer at ”spotte” en eventuel butikstyv gennem dennes adfærd, 

udseende og evt. medbragt udstyr/taskser og lignende, der kan give anledning til mistanke om 

vedkommendes hensigt samt henvendelse og håndtering af situationen efterfølgende. 

Elven skal opnå konkret viden, forståelse for, og i praksis kunne anvende de regler og lovkrav vagten 

kommer ud for i sit daglige virke, som servicevagt og butikskontrollant. 

Eleven vil komme til at arbejde med følgende punkter: 

 Vagtens 6 hovedopgaver  

 Instruks, forholdsordre  
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 Vagt- og hændelsesrapport  

 Hvad der karakteriserer en servicevirksomhed?  

 Forskellige kundetyper og hvorledes en professionel servicemedarbejder reagerer over for disse  

 Forskellige kundegrupper en vagtvirksomhed kan henvende sig til.  

 Samarbejde.  

 Konflikthåndtering.  

 Adfærd i forhold til kunder og kollegaer  

 Mundtlig og skriftligt kommunikation 

 Gældende love og regler for området 

 Psykiske arbejdsmiljøbelastninger for servicevagten og butikskontrollanten 

Læringsudbytte:   

Eleven skal opnå forståelse for og viden på området, således at han/hun efterfølgende er i stand til at 

udføre sine arbejdsopgaver efter en instruks og en forholdsordre for et givent sted samt være i stand til at 

udføre og følge disse praktiske øvelser efterfølgende. 

Eleven skal endvidere have opnået forståelse og indsigt i servicevagtens mangeartede opgaver. Eleven skal 

herunder kunne forholde sig bevidst til opgaverne.  

Eleven opnår på dette modul bredere kompetencer inden for kommunikation og konflikthåndtering, kan 

anvende konkrete værktøjer og have forståelse for egen og andres adfærd i denne henseende, udvise den 

fornødne ro og overblik, optræde korrekt, høfligt og i det hele taget været service minded. 

Der lægges desuden vægt på at eleven i forløbet optræner en evne til selvstændigt at evaluere sit eget 

arbejde og sin arbejdsindsats generelt i relation til udførte opgaver og studier. 

Eleven opnår forståelse for især aspekterne i psykisk arbejdsmiljø relateret til de personer vagten qua sine 

opgaver kommer ud for. 

Valg af arbejdsformer:  

Klasseundervisning med forskellige didaktiske læringsmetoder herunder at opnå en vis progressivitet i 

forløbet således elevens viden og kompetencer udbygges i de enkelte læringsmål. Dette søges udmøntet 

gennem undervisningen i det daglige med tiltagende sværhedsgrad samt ved løbende evalueringer og 

repetitionsopgaver. Herunder evt. differentieret undervisning med fokus på den enkelte elevs kunnen og 

formåen. 

Undervisningen vil forgå ved: 

 Praktiske øvelser 

 Gruppeopgaver/arbejde samt individuelle præstationer 

 Samarbejdsøvelser 

 Læreroplæg 

 Ekskursioner/besøg i butikscentre, gågader mv. 

 Besøg i retten 

 Besøg hos eller af politiet 
 

Opgaver:  

 Spinderiopgaven  
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 Cases/situationsspil i forhold til butikstyveri (anholdelse, samtale/forhør, konflikthåndtering, 

udfærdigelse af blanketter mv.) 

 Udtræk af videosekvenser fra videoovervågning til bevisførelse/overdragelse til politiet (lave video 

med eksempelvis butikstyv til formålet) 

 Mindre indvendig rondering 

 Opgave i lovgivning 

Tilknyttede mål fra overgangskrav:  

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

a. Vagtens opgaver og samarbejdsrelationer. 
b. Samarbejde. 
c. Kommunikation. 
d. Forebyggelse- og håndtering af konflikter. 
e. Service – kunde- og kulturforståelse. 
f. Sikringsteknik videoovervågning og monitorering. 
g. It værktøjer. 
h. Gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen. 
i. Arbejdsregler – rettigheder og pligter. 
j. Virksomhedsforståelse. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

a. Vurdering af betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i vagt- og 

sikkerhedsarbejdet. 

b. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere. 

c. Serviceminded handlen i jobsituationen. 

d. Kommunikation mundligt og skriftligt i relation til erhvervet. 

e. Elektronisk kommunikation i relation til erhvervet. 

f. Fleksibelt, respektfuldt og professionelt samarbejde med kollegaer, kunder, borgere og 

brugere. 

g. Elektronisk rapportering og elektronisk kommunikation. 

h. Almindeligt forekommende melde- og kontrolsystemer. 

i. Planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, forholdsordrer og 

instrukser. 

j. Overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser ved udførelse af almindelige vagt- 

og sikkerhedsopgaver 

 

3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

a. Agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer, 
b. Udvise forståelse for betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i det praktiske 

vagt- og sikkerhedsarbejde, 
c. Medvirke til at forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd, 
d. Anvende viden om kulturforskelle og forståelse i sin kommunikation og adfærd, 
e. Anvende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer, 
f. Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i 

relation til rapportering, 
g. Planlægge eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, 
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h. Udføre almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver i henhold til gældende love, regler og 
bestemmelser, 

i. Anvende grundlæggende viden om sikringsteknik og kontrolcentralfunktionen, 
j. Anvende grundlæggende viden om videoovervågning og monitorering, herunder kende 

lovgivningen, 
k. Anvende almindeligt forekommende melde-, kvitterings- og kontrolsystemer, 
l. Udvise fleksibilitet, respekt og professionalisme i samarbejdet med kolleger, brugere, 

kunder, klienter m.fl. I det praktiske sikkerhedsarbejde, 
m. Udvise virksomhedsforståelse, og 
n. I forhold til faget forstå og anvende grundlæggende arbejdsregler, rettigheder og pligter. 

 

Fagintegration 

Faget integreres på tværs af informationsteknologi, psykologi samt dansk og arbejdsmiljø. 

Prøver og eksaminer 

Modulet afsluttes med et modulprojekt, der senere kan inddrages delvist i den afsluttende 

grundforløbsprøve. 

Modulprojektet skal afleveres og beståes i forhold til elevens videre forløb på uddannelsen. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Lærere:  

 Vagt, IT og psykologi 
Udstyr: 

 Videoovervågning (Milestone) 

 Adgangskontrol (Unilock) 

 Kommunikationsudstyr 

 Uniformer og andet udstyr 
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2.3.3 GF Ronderende og AP-vagt 

Antal lektioner: 78, heraf informationsteknologi 16 lektioner 

Undervisningsmodulets formål:  

Målet med dette forløb er at eleven får grundlæggende kendskab til arbejdet som ronderende-  og AP 
(alarmpatrulje) vagt 

Eleven skal arbejde med tv/video overvågning, adgangskontrol og AIA-anlæg (Automatisk Indbruds 

Alarmering). Eleven lærer om forskellige anlægs funktionsmåde og betjening. Eleven skal selv i praksis 

fejlfinde og udbedre på diverse tidssvarende anlæg. 

Eleven skal ud fra bygningstegninger vurdere hvordan forskellige typer sikringsudstyr kan opsættes og ved 

hjælp af Visio lave forskellige grundplaner og rapporter. 

Eleven får kompetencer inden for følgende områder 

 Betjening af alarmpaneler. 

 Sikringsteknik og videoovervågning. 

 Gældende love og regler. 

 Ronderinger, forholdsordre og instruktion. 

 Kundekontraktens udformning og betydning. 

 Sporbevaring. 

 Radiokommunikation. 

 Kontrolsystemer (dallasbrikker eller stregkoder) 

 Udarbejdelse af rapporter (vagt- og hændelsesrapport). 

 Ergonomi. 

 Etc. 

Læringsudbytte:   

Eleven skal efter endt modul opnå grundlæggende kompetencer til udførelse samt rådgivning for området. 
Eleven skal være i stand til at udarbejde en ronderingsbeskrivelse med kontrolpunkter, en instruks samt en 
forholdsordre samt anvende sådanne teoretisk såvel som i praksis. 
Eleven skal opnå færdighed og viden til anvendelse i praksis for begyndere inden for følgende områder: 

 Gerningssted, bevarelse og færden 

 Møde med gerningsmand 

 Egen sikkerhed 

 Adfærd/konflikthåndtering/kommunikation 

 Konkret håndtering af alarmbetjening 

 Radiokommunikation 

 Adgangskontrol og udskrift. 

 KC. 

 Etc.  
 

Valg af arbejdsformer:  

Klasseundervisning med forskellige didaktiske læringsmetoder, herunder at opnå en vis progressivitet i 
forløbet, således elevens viden og kompetencer udbygges i de enkelte læringsmål. Dette søges udmøntet 
gennem undervisningen i det daglige med tiltagende sværhedsgrad samt ved løbende evalueringer og 
repetitionsopgaver. Herunder evt. differentieret undervisning med fokus på den enkelte elevs kunnen og 
formåen. 
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Undervisningen vil forgå ved: 

 Praktiske øvelser. 

 Gruppeopgaver/arbejde samt individuelle præstationer. 

 Samarbejdsøvelser. 

 Læreroplæg. 

 Besøg af/hos vagtfirma. 

 Besøg på en kontrolcentral. 

Opgaver:  

 Udtræk af videosekvenser fra videoovervågning til bevisførelse/overdragelse til politiet (lave video 
med eksempelvis ulovlig indtrængen til formålet). 

 Visio-opgave – sikringsteknik. 

 Udarbejdelse og udførelse af en fuld rondering med kontrolpunkter. 

 Kredsopgave  

 Udføre rondering med GuardTools 
 

Tilknyttede mål fra overgangskrav:  

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

a. Vagtens opgaver og samarbejdsrelationer. 
b. Samarbejde. 
c. Kommunikation. 
d. Forebyggelse- og håndtering af konflikter. 
e. Service – kunde- og kulturforståelse. 
f. Sikringsteknik videoovervågning og monitorering. 
g. It værktøjer. 
h. Gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen. 
i. Arbejdsregler – rettigheder og pligter. 
j. Virksomhedsforståelse. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

a. Vurdering af betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i vagt- og 

sikkerhedsarbejdet. 

b. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere. 

c. Serviceminded handlen i jobsituationen. 

d. Kommunikation mundligt og skriftligt i relation til erhvervet. 

e. Elektronisk kommunikation i relation til erhvervet. 

f. Fleksibelt, respektfuldt og professionelt samarbejde med kollegaer, kunder, borgere og 

brugere. 

g. Elektronisk rapportering og elektronisk kommunikation. 

h. Almindeligt forekommende melde- og kontrolsystemer. 

i. Planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, forholdsordrer og 

instrukser. 

j. Overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser ved udførelse af almindelige vagt- 

og sikkerhedsopgaver 

 

3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
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a. Agere aktivt og optræde positivt i forskellige service-, samarbejds- og 
kommunikationssituationer, 

b. Udvise forståelse for betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i det praktiske 
vagt- og sikkerhedsarbejde, 

c. Medvirke til at forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd, 
d. Anvende viden om kulturforskelle og forståelse i sin kommunikation og adfærd, 
e. Anvende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer, 
f. Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i 

relation til rapportering, 
g. Planlægge eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, 
h. Udføre almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver i henhold til gældende love, regler og 

bestemmelser, 
i. Anvende grundlæggende viden om sikringsteknik og kontrolcentralfunktionen, 
j. Anvende grundlæggende viden om videoovervågning og monitorering, herunder kende 

lovgivningen, 
k. Anvende almindeligt forekommende melde-, kvitterings- og kontrolsystemer, 
l. Udvise fleksibilitet, respekt og professionalisme i samarbejdet med kolleger, brugere, 

kunder, klienter m.fl. I det praktiske sikkerhedsarbejde, 
m. Udvise virksomhedsforståelse, og 
n. I forhold til faget forstå og anvende grundlæggende arbejdsregler, rettigheder og pligter. 

 

Fagintegration 

Faget integreres med informationsteknologi, psykologi og arbejdsmiljø (psykisk og ergonomi). 

Evaluering 

Eleven evalueres løbende i modulet gennem mundtlig feedback på stillede opgaver og øvelser. Der vil være 

evalueringer i plenum efter øvelser og case opgaver 

Prøver og eksaminer 

Modulet afsluttes med et modulprojekt, der senere kan inddrages delvist i den afsluttende 

grundforløbsprøve. 

Modulprojektet skal afleveres og beståes i forhold til elevens videre forløb på uddannelsen. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Lærere:  

 Vagt, IT og psykologi 
Udstyr: 

 Videoovervågning (Milestone). 

 Adgangskontrol (Unilock). 

 GuardTools og mobiltelefoner. 

 Alarmpaneler, detektorer mv. 

 Kommunikationsudstyr. 

 Uniformer og andet vagtudstyr. 

 



GF2 Sikkerhedsvagt version 3 – 27 juni 2018                          

                          

 
   
 

32 

2.3.4 Vagtformer/lovgrundlag 

Antal lektioner: 36 

Undervisningsmodulets formål:  

Målet med dette forløb er, at eleven får grundlæggende kendskab til lovgrundlaget bag sikkerhedsvagtens 

arbejdsopgaver. Dvs. at eleven trænes i forholde sig til og forklare svært lovstof herunder at forstå lovenes 

opbygning og struktur. På et mere praktisk plan øves eleven i at koble lovparagraffer og handling sammen.  

Som en del af modulet lærer eleven lov om euforiserende stoffer at kende og får samtidig grundlæggende 

viden om de forskellige rusmidler. 

Endelig får eleven viden om borgernes rettigheder og pligter som sigtet, vidne og offer 

Eleven får således kundskaber inden for følgende områder: 

 Gundloven 

 Vagtloven  

 Straffeloven og dens opbygning  

 Retsplejelovens vigtigste paragraffer 

 Særlove   
o Våbenlov, Færdselslov, Restauration 
o Mark og vejfred, Beredskabslov Etnisk forskelsbehandling 
o Dørmandsbekendtgørelsen 

Læringsudbytte:   

Eleven skal opnå forståelse og viden på området, således at de efterfølgende er i stand til at udføre deres 

jobfunktioner på et lovmæssigt sikkert grundlag. 

Eleven lærer at anvende www.retsinformation.dk 

Endvidere skal eleven på et grundlæggende plan kunne læse, forstå og navigere forskellige relevante love. 

Eleven får viden om retslige konsekvenser af deres handlinger 

Der lægges desuden vægt på, at eleven i forløbet optræner en evne til selvstændigt at evaluere sit eget 

arbejde og sin arbejdsindsats generelt i relation til udførte opgaver og studier. 

Valg af arbejdsformer:  

Klasseundervisning med forskellige didaktiske læringsmetoder, herunder at opnå en vis progressivitet i 

forløbet, således at elevens viden og kompetencer udbygges i de enkelte læringsmål. Dette søges udmøntet 

gennem undervisningen i det daglige med tiltagende sværhedsgrad samt ved løbende evalueringer og 

repetitionsopgaver. 

Herunder evt. differentieret undervisning med fokus på den enkelte elevs kunnen og formåen. 

Undervisningen vil forgå ved: 

 Praktiske øvelser 

 Gruppeopgaver/arbejde samt individuelle præstationer 

 Samarbejdsøvelser 

 Læreroplæg 
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Opgaver:  

Opgaver vedrørende lovgivningen 

Tilknyttede mål fra overgangskrav:  

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

a. Vagtens opgaver og samarbejdsrelationer. 
b. Samarbejde. 
c. Kommunikation. 
d. Forebyggelse- og håndtering af konflikter. 
e. Service – kunde- og kulturforståelse. 
f. Sikringsteknik videoovervågning og monitorering. 
g. It værktøjer. 
h. Gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen. 
i. Arbejdsregler – rettigheder og pligter. 
j. Virksomhedsforståelse. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

a. Vurdering af betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i vagt- og 

sikkerhedsarbejdet. 

b. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere. 

c. Serviceminded handlen i jobsituationen. 

d. Kommunikation mundligt og skriftligt i relation til erhvervet. 

e. Elektronisk kommunikation i relation til erhvervet. 

f. Fleksibelt, respektfuldt og professionelt samarbejde med kollegaer, kunder, borgere og 

brugere. 

g. Elektronisk rapportering og elektronisk kommunikation. 

h. Almindeligt forekommende melde- og kontrolsystemer. 

i. Planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, forholdsordrer og 

instrukser. 

j. Overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser ved udførelse af almindelige vagt- 

og sikkerhedsopgaver 

 

3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

a. Agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer, 
b. Udvise forståelse for betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i det praktiske 

vagt- og sikkerhedsarbejde, 
c. Medvirke til at forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd, 
d. Anvende viden om kulturforskelle og forståelse i sin kommunikation og adfærd, 
e. Anvende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer, 
f. Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i 

relation til rapportering, 
g. Planlægge eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, 
h. Udføre almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver i henhold til gældende love, regler og 

bestemmelser, 
i. Anvende grundlæggende viden om sikringsteknik og kontrolcentralfunktionen, 
j. Anvende grundlæggende viden om videoovervågning og monitorering, herunder kende 

lovgivningen, 
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k. Anvende almindeligt forekommende melde-, kvitterings- og kontrolsystemer, 
l. Udvise fleksibilitet, respekt og professionalisme i samarbejdet med kolleger, brugere, 

kunder, klienter m.fl. I det praktiske sikkerhedsarbejde, 
m. Udvise virksomhedsforståelse, og 
n. I forhold til faget forstå og anvende grundlæggende arbejdsregler, rettigheder og pligter. 

Fagintegration 

Der er ingen specifik integration med grundfagene, men modulet danner baggrund for de øvrige 

vagtmoduler. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Lærere:  

 Vagt  
Udstyr: 

 PC’ere 

 Internet 

 Bog: Retsregler  
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2.3.5 GF Sikkerhedsvagt 

Antal lektioner: 36 

Undervisningsmodulets formål:  

Her genopfriskes hvad eleven har lært på grundforløbet inden for vagt. Der fokuseres på følgende: 

 Sikkerhedsbranchens arbejdsmetoder og udstyr  

 Sikkerhedsbranchens arbejdsfunktioner  

 Lovgivning  

 Krav til sig som sikkerhedsvagt  

 Krav til vagtvirksomhed  

 Krav til sig som servicemedarbejder 

Læringsudbytte:   

Eleven skal efter endt modul have indgående kendskab til de funktioner, der er påhæftet sikkerhedsvagten, 

kunne forstå og anvende de nødvendige principper for udførelse af arbejdet i givne situationer samt opnå 

fornøden viden omkring tilknyttede love og regler. 

Valg af arbejdsformer:  

Hovedsagelig klasseundervisning med anvendelse af forskellige didaktiske metoder herunder: 

 Tavleundervisning, lærer til elev og medinddragelse af eleverne i åbne diskussioner 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelse/gennemgang af fagstof – elev til elev, ansvar for egen og andres læring! 

Opgaver:  

 Gruppeopgaver med relevante spørgsmål, således at eleven ved egen foranstaltning får 

gennemgået aktuelt fagstof og ved egen naturlig nysgerrighed finder svar 

 Evt. besøg i lufthavn/folketing eller lignende sted 

Tilknyttede mål fra overgangskrav:  

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

a. Vagtens opgaver og samarbejdsrelationer. 
b. Samarbejde. 
c. Kommunikation. 
d. Forebyggelse- og håndtering af konflikter. 
e. Service – kunde- og kulturforståelse. 
f. Sikringsteknik videoovervågning og monitorering. 
g. It værktøjer. 
h. Gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen. 
i. Arbejdsregler – rettigheder og pligter. 
j. Virksomhedsforståelse. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

a. Vurdering af betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i vagt- og 

sikkerhedsarbejdet. 

b. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere. 

c. Servicemindet handlen i jobsituationen. 
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d. Kommunikation mundligt og skriftligt i relation til erhvervet. 

e. Elektronisk kommunikation i relation til erhvervet. 

f. Fleksibelt, respektfuldt og professionelt samarbejde med kollegaer, kunder, borgere og 

brugere. 

g. Elektronisk rapportering og elektronisk kommunikation. 

h. Almindeligt forekommende melde- og kontrolsystemer. 

i. Planlægning af eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, forholdsordrer og 

instrukser. 

j. Overholdelse af gældende love, regler og bestemmelser ved udførelse af almindelige vagt- 

og sikkerhedsopgaver 

 

3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

a. Agere aktivt og positivt i forskellige service-, samarbejds- og kommunikationssituationer, 
b. Udvise forståelse for betydningen af egen adfærd og personlig fremtræden i det praktiske 

vagt- og sikkerhedsarbejde, 
c. Medvirke til at forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd, 
d. Anvende viden om kulturforskelle og forståelse i sin kommunikation og adfærd, 
e. Anvende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer, 
f. Kommunikere mundtligt og skriftligt, herunder benytte elektronisk kommunikation i 

relation til rapportering, 
g. Planlægge eget arbejde med udgangspunkt i arbejdsplaner, 
h. Udføre almindelige vagt- og sikkerhedsopgaver i henhold til gældende love, regler og 

bestemmelser, 
i. Anvende grundlæggende viden om sikringsteknik og kontrolcentralfunktionen, 
j. Anvende grundlæggende viden om videoovervågning og monitorering, herunder kende 

lovgivningen, 
k. Anvende almindeligt forekommende melde-, kvitterings- og kontrolsystemer, 
l. Udvise fleksibilitet, respekt og professionalisme i samarbejdet med kolleger, brugere, 

kunder, klienter m.fl. I det praktiske sikkerhedsarbejde, 
m. Udvise virksomhedsforståelse, og 
n. I forhold til faget forstå og anvende grundlæggende arbejdsregler, rettigheder og pligter. 

 

Fagintegration 

Kommunikation og konflikthåndtering samt psykolog indgår som naturlige tværfaglige fag med høj relevans 

for modulet/sikkerhedsvagtens udførelse af specifikke områder. 

Prøver og eksaminer 

Diverse repetitions spørgsmål, løsning af cases med tilknyttet relevant og sammenhængende viden fra 

øvrige moduler. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Vagtfaglærere  
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2.3.6 Fysisk form 

Antal lektioner: 40 heraf 8 lek. selvforsvar 

Undervisningsmodulets formål:  

Eleven kommer til at arbejde med sig selv og sin fysiske form.  
Mindst en gang ugentligt vil der være fitness, løb, svømning eller anden idræt. Eleven vil også blive 

introduceret til brugen af magtanvendelse og praktisk selvforsvar i dit arbejde. Eleven vil komme til at 

arbejde med hvordan man sætter en nyttig kost sammen og hvordan maden optages i kroppen – og eleven 

vil komme til at vurdere de kostmuligheder du kommer til at have i hverdagen som vagt.  

Læringsudbytte:   

Eleven får forbedret sin kondition gennem løb, fitness og anden idræt. 

Eleven introduceres til enkle metoder til fysisk konflikthåndtering og begrænset magtanvendelse. 

Eleven får kompetencer til at undgå fysisk konfrontation med kunder, gæster, uromagere m.fl. 

Eleven får forståelse for kostens betydning for et godt helbred 

Valg af arbejdsformer:  

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. Undervisningen vil generelt være opbygget 
over korte læreroplæg og praktiske (idræts)øvelser. 
I fysisk konflikthåndtering (selvforsvar) er der tale om et oplæg som kursusbaseret klasseundervisning, 

efterfulgt af praktiske øvelser efter lærerinstruktion. 

Valg af arbejdsformer:  

Løb i Vestskoven, boldspil, m.m. 
Kursus i selvforsvar 

Tilknyttede mål fra overgangskrav:  

1. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

a. Forebyggelse- og håndtering af konflikter. 

b. Fysisk og psykisk velvære for et godt arbejds- og fritidsliv. 

2. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til 

løsning af enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

a. Konflikthåndtering ml. kollegaer, kunder og brugere. 

3. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

a. Medvirke til at forebygge konflikter med fokus på egen fremtoning og adfærd 

b. Anvende 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 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Selvforsvarslokale. 

Faciliteter i form af sportshaller og fitnesslokaler på lejebasis. 

Adgang til boldbaner. 
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Sportsudstyr.  
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2.3.7 Dansk E-niveau 

Antal lektioner: 62 (6 lektioner ligger i introugen) 

Undervisningsmodulets formål:  

Danskfagets relevans i erhvervsuddannelsen fremgår af fagets formål. Formålet tager udgangspunkt i de 

fire kulturkompetencer, der udgør fagets kerne: 

 At tale 

 At lytte 

 At læse 

 At skrive 

Formålet retter sig først og fremmest mod at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så 

eleverne bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte og læse forskellige teksttyper 

med forståelse og udbytte. 

Samtidig sigter formålet mod at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i 

uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Selve ”dannelsesbegrebet” vil indgå som en væsentlig del af formålet.  

I forhold til danskundervisninger skal eleven: 

 Lærer de grundlæggende begreber i forhold til arbejdsportfolien. 

 Lærer at udvælge egne materialer til præsentationsportfolien 

 Arbejde med noveller. 

 Arbejde med vagtfaglige cases. 

 Arbejde med sagprosatekster, der relaterer sig til samfundsfaglige emner. 

 Arbejde med sagprosatekster, der relaterer sig til vagtbranchen. 

 Arbejde med hændelses- og vagtrapporter i forhold til egen branche. 

 Arbejde med reklamer. Herunder hvilke virkemidler, der typisk anvendes - og bevidst satses på - i 

reklamebranchen. 

 Arbejde med genfortællinger. Tekster fra egen branche vil primært blive anvendt. 

 Arbejde med billedanalyse. 

 Præsentationteknikker i forhold til fremlæggelse for de andre elever. 

 Simpel dokumentopsætning og krav til opgaver/rapporter 

 Lærer de grundlæggende elementer omkring opgaveskrivning. 

 Arbejde med små cases (Videooptage og redigere). 

 Arbejde med filmanmeldelser. 

 Lærer om lyrik som genre. 

 Arbejde med kommatering og tegnsætning. 

 Lærer om retskrivning, grammatik og syntaks. 

 Arbejde med øvelser i formidlingsskrivning. 

Undervisningen vil blive lagt an på, at der anvendes PC og tablets  

Eleverne kommer desuden til at anvende skolens og undervisningsministeriets IT-systemer aktivt. 
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Læringsudbytte:   

 Læring af de forskellige analysemodeller inden for danskgenren. 

 At eleverne oparbejder et grundlæggende analyseberedskab til håndtering af de forskellige genrer 

inden for danskfaget, som de så efterfølgende kan anvende til danskprøven. 

 Anvendelse af præsentationsteknikker ved mundtlig fremlæggelse. 

 Opsamling af egne og fælles udarbejdede tekster til præsentationsportfolien. Kriterier for 

udvælgelse af materialer til portfolien - herunder også kendskab til egne ressourcer. 

 Evaluering og refleksion af egen arbejdsindsats i forhold portfolien. 

 At kunne dokumentere udbytter i de skriftlige arbejdsopgaver, som der er arbejdet med i 

undervisningen. 

 Bedre sprogbrug. 

 Bedre skriftlig fremstillingsform. 

 Kendskab til trykte reklamers opbygning og komposition. 

 At eleverne opnår indsigt i, hvordan et budskab kan formidles gennem billede og tekst. 

 At eleverne kan finde ud af, hvordan en artikel typisk er komponeret og opbygget. 

 At eleverne forstår, hvordan medierne kan have en positiv/negativ indflydelse på deres 

arbejde/uddannelse. 

 Øget selvværdsfølelse i forbindelse med fremlæggelse i plenum. 

 Forstå nødvendigheden af samarbejde med øvrige gruppedeltagere, når dette er påkrævet. 

 Succeskriteriet vil være, hvis eleven oplever, at faget giver mening i forhold til egen branche. 

 Forstå betydningen af god formidling og kommunikation. 

 Respektere, at der kan indgå synspunkter i forhold til de forskellige emner, som ikke nødvendigvis 

er i overensstemmelse med ens eget værdisæt. 

Valg af arbejdsformer:  

 Fremlæggelse med projektor – cases, reklamer, film m.v. 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter. 

 Individuel fremlæggelse. 

 Gruppearbejde. 

 Individuelt arbejde. 

 Øvelser, der knytter sig til danskfaget.  

Tilknyttede mål:  

1. Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog hensigtsmæssigt og korrekt i erhvervsfaglige 

uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 

2. Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i 

erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 

3. Eleven kan redegøre for og indgå dialog om eget skriftlige produkt, herunder om skriveformål og 

målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold. 

4. Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke. 

5. Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentligste i en læst, set og hørt tekst. 

6. Eleven kan analysere, tage stilling til og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, 

budskab og perspektiv. 

7. Eleven kan styre en skriveproces med defineret mål. 
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8. Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige 

uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 

9. Eleven kan anvende relevant tale- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i 

erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 

10. Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning 

11. Eleven kan anvende kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 

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 eksamen på E-niveau. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Velfungerende bærbare computer med Word program (Office-pakken) til eleverne. 
iPad til undervisningsbrug. 
God projektor. 
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2.3.8 Psykologi F-niveau 

Antal lektioner: 34 

Undervisningsmodulets formål:  

For at kunne udføre sine arbejdsopgaver som sikkerhedsvagt, skal eleven have et grundlæggende 

psykologisk kendskab til sig selv og andre. I psykologi introduceres eleven derfor til de basale psykologiske 

begreber for det enkelte individ og gruppen. Der ses på relevante problemstillinger inden for branchen og 

uddannelsen. 

Eleven kommer til få indsigt i, hvilken betydning det har i en dagligdag gennem eksempler, der tager 

udgangspunkt i professionelle sammenhænge. 

Eleven lærer om, hvordan man kommunikerer med andre på en hensigtsmæssig måde. Herudover 

introduceres eleven til nogle teoretiske emner for at få forståelse for, hvorfor mennesker reagerer og 

handler, som de gør. 

Eleven skal udvise evner til kommunikation med forskellige grupper i forskellige situationer, og kunne 

bidrage positivt til løse en konflikt eller et kommunikationsproblem. 

Formålet med faget er endvidere, at eleven gennem arbejde med praktiske cases og eksempler, opnår 

psykologiske og kommunikative kompetencer til at beskrive, analysere, løse og reflektere over psykologiske 

problemstillinger, der vedrører individ og samarbejde i relation til vagtbranchen. 

Gennem arbejdet med psykologiske problemstillinger styrkes elevens evne til at kommunikere og 

samarbejde i uddannelse og erhverv.  

Formålet er også at bidrage til elevens almendannelse. 

Læringsudbytte:   

Eleven får kendskab til de basale psykologiske begreber. Eleverne lærer at anvende denne indsigt i forhold 

til vagtfaglige opgaver og situationer som konflikter, roller og samarbejde i en organisation.  

Eleven får redskaber til at indgå i dialog om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning 

med udgangspunkt i fiktive eksempler fra egen branche. 

Under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med 

udgangspunkt i konkrete eksempler. 

Indgå i dialog om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social baggrund. 

Basal viden om menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og 

kulturel baggrund. 

Valg af arbejdsformer:  

 Praktiske cases. 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige drøftelse af relevante emner for faget 

 Gruppearbejde. 

 Individuelt arbejde 
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 Audio-visuelt materiale inden for psykologifaget 

 Streaming fra nettet. Udsendelser, der har relevans inden for psykologifaget 

 Øvelser, der knytter sig til psykologifaget 

Opgaver:  

Udviklingspsykologi: Hvordan vi formes og præges i barndommen af vores familie, vores søskende, vores 

nære miljø og samfundet omkring os.  

Grupper og identitet: Plenum drøftelser i klassen efter gennemgang af fagrelevant materiale. 

Drøftelse heraf og konkrete arbejdsopgaver i forhold til dette. 

Konflikthåndtering. Materiale om dette emne udleveres og gennemgås. 

Konflikttrappen. Der arbejdes indgående med grafisk illustration af denne. Dette skabe baggrund for det 

senere arbejde med konfliktforståelse. 

Maslows Behovspyramide. (Udgangspunkt i grafisk illustration). 

Lærebogen: Psykologi af Marianne Clausen, Erhvervsskolernes forlag, indgår delvist som pensum i fagets 

indhold. Der er udarbejdet opgavemateriale i forhold til dette. 

Grundlæggende kommunikationsformer. 

Inddragelse af eksempler fra det multikulturelle samfund, hvor konfliktløsning kan være påkrævet. 

Evt. besøg af kulturinstitution med anden religiøs baggrund. 

Tilknyttede mål:  

1. Eleven kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere 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 er bevidst om kommunikationens, samarbejdets og samspillets betydning, med 

udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 

4. Eleven kan registrere og under vejledning foretage simple analyser af sproglige og ikke-sproglige 

udtryks- og adfærdsformer med udgangspunkt i konkrete eksempler. 

5. Eleven bevidst om kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn, social og kulturel 

baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation i kendte situationer. 

Fagintegration 

Faget rækker ind i andre fag, hvor samarbejde, kommunikation og relations dannelse er i fokus.  

Prøver og eksaminer 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Grundfagslærere med viden om psykologi  
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2.3.9 Grundfag: Informationsteknologi F-niveau 

Antal lektioner: 6 lektioner ligger i introugen og 48 lektioner på de tre vagtmoduler) 

Undervisningsmodulets formål:  

Informationsteknologi og anvendelse af denne er i en konstant udvikling på mange forskellige platforme 

(PC, Tablets, mobiltelefoner mv.). Det er derfor nødvendigt at kunne anvende informationsteknologi i 

forskellige sammenhænge både på arbejdspladsen og i samfundet som helhed.  

Formålet med faget er at sætte eleven i stand til at betjene og anvende informationsteknologiske løsninger 

på et grundlæggende niveau. 

Eleven får derfor nogle praktiske IT-kompetencer indenfor: 

 Tekstbehandling 

 Regneark 

 Præsentation 

 Billed- og Videobehandling 

 Kommunikation og formidling ved hjælp af IT-værktøjer. 

I forhold til vagtbranchen skal eleven: 

 Bearbejde og fremlægge de arbejdspapirer, der forekommer i vagtbranchen. 

 Arbejde med løn- og timesedler i forhold til overenskomsten for vagtfunktionærer 

 Arbejde med simple tilbud på sikkerhedsløsninger ud fra plantegninger.  

 Arbejde med videoovervågning. 

 Arbejde med forskellige systemer til elektronisk afrapportering. 

 Arbejde med små cases (Video: optage og redigere). 

 Få en generel viden om informationstekniske løsninger i vagtbranchen 

Eleven vil også få kendskab til/diskutere: 

 De mest almindelige arbejdsmiljøregler når du arbejder med IT-udstyr. 

 Hvad den informationsteknologiske udvikling betyder generelt og for det enkelte menneske 

 Forskellige sikkerhedsaspekter ved brug af informationsteknologi både personlig, i vagtbranchen og 

i samfundet generelt 

Undervisningen vil blive lagt an på at der anvendes PC, tablets og mobiltelefoner. 

Eleven kommer desuden til at anvende skolens og undervisningsministeriets IT-systemer aktivt. 

Læringsudbytte:   

Informationsteknologiske redskaber 

 Anvendelse af informationsteknologi til tekst- og talbehandling 

 Anvendelse af informationsteknologiske værktøjer til behandling af billede og lyd. 

 Anvendelse af informationsteknologiske værktøjer til informationssøgning 

 Anvende IT-værktøjer aktivt inden for vagtfaget, herunder integreret brug af de forskellige 

værktøjer. 

Formidling og kommunikation 

 Anvendelse af informationsteknologiske værktøjer til formidling og kommunikation i branchen, her 

under mail-systemer, SMS, og forskellige platforme. 

 Personlig kommunikation til offentlige/private systemer og sociale medier  
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Arbejdsmiljø 

 Kendskab til retningslinjer i arbejdsmiljøloven til indretning af IT-arbejdsplads  

 Kundskab om arbejdsstilling og arbejdstider ved skærmarbejde. 

Øvrigt 

 Kundskab om forskellige sikkerheds- og risikoaspekter ved brug af IT inden for vagtbranchen. 

 Opgaver/projekter udarbejdes i sammenhæng med vagt-/grundfag og medvirker til at eleven opnår 

de faglige mål inden for Informationsteknologi, således at eleven ser en sammenhæng mellem 

informationsteknologi og de øvrige fag. 

 Eleven understøttes i at anvende informationsteknologi i sammenhæng med vagtfaget  

 Eleven præsenteres for de aktuelle udviklingstendenser inden for vagtfaget. 

 Undervisningen sker med inddragelse af bærbare/mobile informationsteknologiske redskaber 

Valg af arbejdsformer:  

Klasseundervisning: 

 Programgennemgang med projektor 

 Opgave gennemgang og eksempler  

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter 
Case- og projektarbejde: 

 Film og manuskripter til forskellige vagtcases 

 Løsning af vagtrelaterede opgaver  
Praksisnær undervisning:  

 Brug af videoovervågning og adgangskontrol. 

 Afrapportering i forhold til ronderinger mv. 
Skriftligt arbejde med forskellige programmer og systemer: 

 Individuelt arbejde 

 Gruppearbejde 

Opgaver:  

Manualer:  

 Word, Excel, PowerPoint, Visio (skal redigeres, søges på nettet eller købes klassesæt) 

 Gem sikker på NEXT og mappestruktur (Port Folie) 

 Log på NEXT (Brugerweb). 
Opgaver: 

 Word – Sidehoved, indholdsfortegnelse, sektioner, tabeller mv. 

 Rondebeskrivelse 

 Visio- udvendig rondering  

 Visio –Sikringsteknik  

 Søg Retsinformation  

 Excel - Timeplanlægning  

 Excel - Lønberegning  

 Mange flere, men ikke valgt 
 

Tilknyttede mål:  

1. Eleven kan anvende generelle funktioner i informationsteknologiske værktøjer til tekst- og 

talbehandling. 
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2. Eleven kan forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling kan bruges i løsning af 

brancherelevante opgaver. 

3. Eleven kan anvende begreber og metoder til løsning af brancherelevante kommunikationsopgaver 

på grundlæggende niveau. 

4. Eleven kan vende informationsteknologi til kommunikation. 

5. Eleven kan anvende informationsteknologi til behandling af billede og lyd på grundlæggende 

niveau. 

6. Eleven kan anvende informationsteknologi til informationsindsamling. 

7. Eleven kan redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-arbejdsplads og til 

anvendelse af it-udstyr. 

8. Eleven kan forholde sig til it-anvendelse generelt i samfundet og i virksomheden. 

9. Eleven kan redegøre for og diskutere, hvilke konsekvenser den informationsteknologiske udvikling 

har for det enkelte menneske 

Fagintegration 

Faget integreres i stort omfang i vagtmodulerne, forventer at 33 lektioner kan indgå direkte i de enkelte 

moduler. Eksempler: 

 Ronderingsbeskrivelser 

 Plantegninger 

 Vagtens arbejdspapirer 

 Sikringstekniske løsninger 

 Overvågning 

 Adgangskontrol 

Kommunikation i vagtfaget 

 Brug af mobile enheder 

Prøver og eksaminer 

Der afsluttes med en standpunktskarakter efter 7-trinsskalaen 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

1 bærbar eller stationær PC pr. elev (Win 7 eller 8) monteret med: 

 Office pakken (pro) 

 Visio 

 Winvagt 

 Movie maker eller lign. 

 VLC og Quicktime/Itunes 

 Adobe Reader/Flash 

 IE-Explorer og Chrome 

Mindst 5 stk. IPAD  
5 Mobiltelefon: 5 med data-simkort 
KC: 

 Miles Stone 

 Unilock 

Netværk og internet der fungerer.  
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2.4.10 Støttefag: Lektiecafe 

Antal lektioner:  Tilbydes ud over normal undervisningstid med ca. to lektioner om ugen  

Undervisningsmodulets formål: 

Lektiecafeen retter sig først og fremmest mod de teoretiske og mere læsetunge dele af vagtuddannelsen.  

Eleven får hjælp og støtte til de fag og emner hvor han/hun har problemer, idet eleven får mulighed for at 

arbejde med opgaver og spørge lærere til råds. 

Lektiecafeen giver eleverne mulighed for at arbejde i grupper med både opgaver og med fordybelse inden 

for specifikke faglige problemstillinger. 

Der kan gennemgås specifikke emner som klassebaseret undervisning efter ønske fra eleverne 

Læringsudbytte: 

Eleven styrkes og udvikles fagligt inden for de emner og fag hvor han/hun har behov for ekstra hjælp. Der 

vil ofte være en mere tæt kontakt mellem elev og underviser, således at der kan fokuseres på elevens 

styrker og svagheder. Dette kan fremme elevens oplevelse af at få succes i uddannelsen og derved sikre, at 

han/hun kan efterleve den løbende progression der vil være i uddannelsen. Rent praktisk sikres det at: 

 Eleven for løst de opgaver, der bliver stillet i de forskellige fag 

 Eleven får forberedt sig til lektionerne også inden for de områder, hvor eleven har svagheder. 

Valg af arbejdsformer: 

Læreren arbejder fortrinsvis på konsulentbasis omkring opgaveløsning og ved læsevejledning både for den 

enkelte og for grupper af elever. De primære arbejdsformer vil være: 

 Individuelt arbejde og gruppearbejde 

 Læreroplæg og klasseundervisning  

Opgaver:  

Eleven arbejder med de opgaver fra de øvrige fag hvor den enkelte har behov for hjælp.  

Fagintegration 

Valgfaget er løbende integreret med andre fag afhængig af den enkelte elevs behov 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

En faglærer og en grundfagslærer. 
PC’ere og netadgang 
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2.3.11 Valgfag: Sikkerhedsreceptionist 

Antal lektioner: 18 

Undervisningsmodulets formål:  

Formålet med dette valgfag er at eleven kan imødekomme gæsters forventninger til service på baggrund af 

virksomhedens krav og behov. Desuden trænes eleven i at observere usædvanlige/mistænkelige personer, 

genstande og hændelser. 

Som sikkerhedsreceptionist er det vigtigt at eleven kan udføre post-, telefon- og mailbetjening med fokus 

på kommunikation og sikkerhed. Eleven skal også kunne forholde sig til eventuelle trusler og håndtere 

usædvanlige telefonopkald og andre trusselsbilleder. 

Der fokuseres på generelle sikkerhedsprocedurer og at eleven kan udføre nødkaldsprocedurer, 

kommunikation med kontrolcentral, kommunikation med myndigheder mv. 

Det er vigtigt at eleven har kendskab til evakueringsplaner og sikkerhedsreceptionens rolle samt kan udføre 

opgaver i forbindelse med personskader, ulykker, brand mv. 

Læringsudbytte:   

I dette valgfag har eleven på grundlæggende niveau lært at: 

 Observere mistænkelige personer og genstande. 

 Anvende sikkerhedsprocedure. 

 Håndtering og rapportering af/fra ADK. 

 Kameraovervågning og udtræk af hændelser 

 Udføre nødkaldsprocedurer og kommunikation med kontrolcentral. 

 Udføre post-, telefon- og mailbetjening med fokus på kommunikation og sikkerhed. 

Eleven får kompetencer til servicering af virksomhedens/organisationens kunder og medarbejdere 
herunder: 

 Give anvisninger til forskellige faciliteter på området. 

 Modtage gæster og vejlede dem professionelt og sikkerhedsmæssigt korrekt. 

 Sortere og omdele intern og ekstern post.  

 Oprettelse og udlevering af ID- og gæstekort 

 Opdatere mødeplaner og opsætning af mødelokaler. 

Eleven får grundlæggende viden så han kan agere i tilfælde af brand, kriminelle handlinger, ulykker mv. 
herunder: 

 Handle ud fra beredskabsplaner og nødplaner 

 Udføre evakuering. 

 Udføre lettere brandbekæmpelse. 

 Modtage brandvæsen og politi. 

 Anholde personer i henhold til gældende lovgivning 

 Holde opsyn med mistænkelige personer og hændelser 

 Kontakte og underrette politiet. 

Valg af arbejdsformer:  

Klasseundervisning, individuel-  og gruppearbejde omkring det teoretiske stof. Der vil være mange praktiske 

opgaver og case arbejde. 
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Opgaver:  

Foreløbig ligger der følgende opgaver: 

 Udføre adgangskontrol 

 Oprette personer i ADK og udlevere ID- og gæstekort. 

 Udarbejde beredskabs- og evakueringsplan 

 Foretage en evakuering 

 Gennemgå brandmateriel og nødudgange. 

Fagintegration 

Dette valgfag er tætforbundet med modulerne Stationær/receptionsvagt og Servicevagt/butikskontrollant. 

Valgfaget bygger desuden på et vist kendskab til Informationsteknologi. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

ADK, kameraovervågning, It-faciliteter, receptionsområde og KC. 
Vagt- og IT-faglærere 
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2.3.12 Valgfag: Dansk niveau F og Praktikpladssøgning. 

Antal lektioner: 66 

Undervisningsmodulets formål:  

Danskfagets relevans i erhvervsuddannelsen fremgår af fagets formål. Formålet tager udgangspunkt i de 
fire kulturkompetencer, der udgør fagets kerne: 

 At tale 

 At lytte 

 At læse 

 At skrive 

Formålet retter sig først og fremmest mod at styrke elevernes sproglige bevidsthed og færdigheder, så 

eleverne bliver bedre til at formulere sig mundtligt og skriftligt og til at lytte og læse forskellige teksttyper 

med forståelse og udbytte.  

Samtidig sigter formålet mod at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske sprog i 

uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge og for erkendelse, oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Selve ”dannelsesbegrebet” vil indgå som en væsentlig del af formålet.  

I forhold til danskundervisningen skal eleven: 

 Arbejde med de store ordklasser og deres bøjninger. Herunder arbejdes der med regelmæssige og 

uregelmæssige bøjninger. 

 Arbejde med skriveøvelser såsom diktater/referater/personbeskrivelser 

 Arbejde med novellegenren ud fra oplæst tekst.  

 Tilegne sig grundbegreberne i forhold til tekstanalysen. 

 Tilegne sig den grundlæggende viden i forhold til basisgrammatik – udsagnsled, grundled, 

genstandsled. Herefter arbejder eleverne med tegnsætning. Der bliver udleverer kopiark til dette. 

 Erhverve kendskab til de forskellige skriveprocesser og skrivegenrer. Herunder at skrive referater 

og personkarakteristikker 

 Arbejde med kendskab til de forskellige genrer inden for nyere dansk litteratur. 

 Arbejde med sagprosatekster, der relaterer sig til vagtbranchen. 

 Arbejde med hændelses- og vagtrapporter i forhold til egen branche. 

 Tilegne sig grundlæggende viden om reklameanalyse. Herunder hvilke virkemidler, der typisk 

anvendes - og bevidst satses på - i reklamebranchen. 

 Arbejde med genfortællinger. Tekster fra egen branche vil primært blive anvendt. 

 Arbejde med billedanalyse. 

 Præsentationsteknikker i forhold til fremlæggelse for de andre elever. 

 Simpel dokumentopsætning og krav til opgaver/rapporter 

 Lærer de grundlæggende elementer omkring opgaveskrivning. 

 Mundtlig fremlæggelse af filmanmeldelser 

 Arbejde med øvelser i formidlingsskrivning. 

I forhold til praktikpladssøgningen skal eleven: 

 Arbejde med CV og praktikpladsansøgninger ud fra eksempler. 

 Udarbejde en fast skabelon til videre brug i forhold til praktikpladsansøgninger. 

 Udarbejde et ajourført CV. 
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 Fremsende egnet ansøgning til relevante firmaer. 

 Forberedelse til samtalen. 

 Evt. indgå i rollespil i forhold til selve ansættelsessamtalen. 

 Udarbejde løbende dokumentation for sit arbejde med at skrive ansøgninger og CV. 

 Lærer om aktiv anvendelse på praktikpladsen.dk og politi.dk 

 Lærer om anvendelse af www.gtilp. (Guide til praktikplads). 

Undervisningen vil blive lagt an på, at der anvendes PC og tablets  

Eleverne kommer desuden til at anvende skolens og undervisningsministeriets IT-systemer aktivt. 

Læringsudbytte:   

 At eleven oparbejder grundlæggende kendskab til ordklasser og deres bøjninger, således at eleven 

har større chance for at undgå gentagende stavefejl. 

 Lærer at læse med rimelig sikkerhed, forståelse, indlevelse og eftertanke 

 Udvælge, fastholde og redegøre for det væsentlige i en læst, set og hørt tekst 

 Anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning 

 Anvendelse af præsentationsteknikker ved mundtlig fremlæggelse. 

 Anvende en relevant læsestrategi i forhold til almindelige teksttyper, der både kan være 

vagtrelaterede og prosatekster fra hverdagen. 

 Kunne forstå nytten af samarbejdet med andre i en gruppe. Lærer egne ressourcer bedre at kende, 

og kunne se nytten i andres. Forstå, at der kan være en synergieffekt i forhold til en 

gruppefremlæggelse. 

 Grundlæggende kunne udvælge, fastholde og redegøre i en læst, set og hørt tekst. 

 Bedre sprogbrug og bedre skriftlig fremstillingsform. 

 At eleverne opnår indsigt i, hvordan et budskab kan formidles gennem billede og tekst. 

 Øget selvværdsfølelse i forbindelse med fremlæggelse i plenum. 

 Forstå nødvendigheden af samarbejde med øvrige gruppedeltagere, når dette er påkrævet. 

 Succeskriteriet vil være, hvis eleven oplever, at faget giver mening i forhold til egen branche. 

 Respektere, at der kan indgå synspunkter i forhold til de forskellige emner, som ikke nødvendigvis 

er i overensstemmelse med ens eget værdisæt. 

 Indse nødvendigheden af at være et ”dannet menneske” for at bestride et job inden for 

vagtbranchen. 

Vedr. praktikpladssøgning: 

 Lærer værdien af uopfordrede ansøgninger 

 Lærer værdien af personlige henvendelser. 

 Lærer om brugen af personlige netværk, og hvorledes dette kan faciliterer processen til senere 

jobskabelse. 

 Lærer at følge op på en ansøgning 

 Forstå værdien af, at der følges aktivt op på igangværende ansøgningsprocesser inden for en 

overskuelig tidsramme. 

http://www.gtilp/
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. Valg af arbejdsformer:  

 Fremlæggelse med projektor – cases, reklamer, film m.v. 

 Opgave gennemgang og eksempler. 

 Mundtlige diskussioner og fremlæggelse af gruppeprojekter. 

 Individuel fremlæggelse. 

 Gruppearbejde 

 Individuelt arbejde 

 Øvelser, der knytter sig til danskfaget. 

 Anvendelse af e-mail – telefonopkald – personligt fremmøde i forhold til praktikpladsansøgninger. 

Tilknyttede mål:  

1. Eleven kan anvende det skrevne og talte sprog med bevidsthed om sproglige normer og vilkår i 

vagtfaglige, uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 

2. Eleven kan redegøre for og indgå dialog om eget skriftlige produkt, herunder om skriveformål og 

målgruppe, valg af sprog og udtryksform samt sproglig form og indhold. 

3. Eleven kan læse med sikkerhed, hurtighed, forståelse, indlevelse og eftertanke. 

4. Eleven kan udvælge, fastholde og redegøre for det væsentligste i en læst, set og hørt tekst. 

5. Eleven kan analysere, tage stilling til og reflektere over forskellige teksttypers indhold og form, 

budskab og perspektiv. 

6. Eleven kan styre en skriveproces med defineret mål. 

7. Eleven kan anvende relevant læsestrategi i forhold til teksttyper og læseformål i erhvervsfaglige 

uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 

8. Eleven kan anvende relevant tale- lytte- og skrivestrategier i forhold til emne og formål i 

erhvervsfaglige uddannelsesmæssige og almene sammenhænge. 

9. Eleven kan anvende IT til relevant kommunikation og informationssøgning 

10. Eleven kan anvende kommunikative forståelse til nytte for samarbejdet og samværet med andre. 

Særligt i forhold til Praktikpladssøgning: 
1. Udvise ansvar for egen praktikpladssøgning. 

2. Udarbejde en målrettet plan for praktikpladssøgning. 

3. Anvende forskellige metoder og redskaber til praktikpladssøgning, herunder forståelsen af at kunne 

anvende netværk i processen. 

4. Dokumentere og formidle sine faglige-, personlige-, sproglige – og sociale kompetencer gennem 

udarbejdelse af et skriftligt CV og gennem mundtlig formidling ved ansættelsessamtalen. 

5. Udarbejde og formulere en skriftlig jobansøgning og fastholde sig konstruktivt til afslag på en 

praktikpladsansøgning og kunne vende dette til en positiv fremadrettet proces. 

6. Fremsende ansøgninger til firmaer og senere rette henvendelse til disse. 

Fagintegration 

Det forventes af vagtfaglige emner kan drøftes med øvrige vagtfaglærere.  

Prøver og eksaminer 

Der afsluttes med standpunktskarakter i faget dansk. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

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

 iPad til undervisningsbrug. 
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 God projektor  
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2.3.13 Valgfag Særlige begivenheder 

Antal lektioner: 42 

Undervisningsforløbets formål: 

Eleven får på faget kendskab og viden i forhold til håndtering samt forståelse for bevægelse af større 

menneskemængder, kommunikation i mere kaotiske situationer samt indsigt og udførelse af beredskabs- 

og evakueringsplaner. 

Læringsudbytte: 

Efter endt uddannelse vil eleven være i stand til at aflæse og vurdere publikums adfærd, mængde og 

intensitet og aktivt medvirke til at mindske sikkerhedsrisikoen ved håndtering af større menneskemængder 

for at sikre publikums og egen sikkerhed.  

Forstå og anvende beredskabsplanen og sikkerhedsmanualen og herunder udvise organisationsforståelse- 

Yde elementær brandbekæmpelse. 

Anvende radiokommunikation ud fra kendte normalprocedurer og til tilspidsede situationer at kunne 

bevare roen og overblikket i forhold til at sikre en forståelig kort og præcis korrespondance. 

Samarbejde og udvise korrekt personlig fremtræden.  

Desuden kan deltageren inddrage relevant viden om sikkerhedsmæssig korrekt opbygning af 

adgangskontrol, visitationsområde, adgangsforhold for brandvæsen og ambulancetjeneste, vagt- og 

samariterstationer samt eventområde samt opnå grundlæggende viden om valg af materialer til opbygning 

af events fx hegnstyper og bølgebrydere og lign. 

Eleven vil samtidig få kendskab og viden om relevant lovstof, kriminel adfærd, rusmidler og euforiserende 

stoffer i et bredere perspektiv. 

Valg af arbejdsformer: 

Undervisningen vil hovedsageligt foregå ved klasseundervisning med øje for forskellige didaktiske 

læringsprincipper, tavleundervisning og gruppearbejder som udgangspunkt. Dialogen i klassen mellem 

lærer-elev er vigtig i forhold til det kommunikative. 

Der vil blive taget udgangspunkt i film- og videosekvenser fra reelle events med henblik på at illustrerer og 

vise eksempler fra virkelighedens verden og med udgangspunkt i dette diskuterer og perspektiverer 

indhold. 

Opgaver: 

Eleverne vil ud fra film- og videosekvenser få gruppeopgaver til gennemgang og løsningsforslag. Derudover 

vil der blive opgaver med spørgsmål som enkelt præstationer for at måle elevens forståelse for emne og 

indhold. 

Derudover vil der blive lavet praktiske opgaver indeholdende bl.a. visitation samt brand- og førstehjælps 

øvelser. 
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Fagintegration: 

Faget vil i høj grad på forskellige plan have analoge tanker på flere af vagtmodulernes indhold, da 

eksempelvis emner som service, kommunikation og konflikthåndtering, love og regler mv. kan og skal 

bruges bredt. 

Samtidig vil psykologi samt psykisk arbejdsmiljø blive inddraget. 

Prøver og eksaminer: 

Der vil ikke være nogen afsluttende prøve eller lignende på faget. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer: 

Vagtfaglærer til undervisningen 
PC/projekter til visning af film- og videofrekvenser. 
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2.3.14 Valgfag Engelsk 

Antal lektioner: 18 

Undervisningsforløbets formål: 

Eleven får muligheden for gennem læsning, tale og til dels skriftligt at udtrykke sig på engelsk på et 

dagligdags- og grundlæggende niveau. Eleven skal udvide de kompetencer den enkelte elev har på forhånd 

og således skabe egen tryghed for brugen af fremmedsprog. Eleven skal således kunne læse og oversætte 

simple tekster fra engelsk til dansk og mundtligt kunne kommunikere med udgangspunkt i vagtfagets 

hovedarbejdsopgaver med særlig fokus på den service relevante del. 

Læringsudbytte: 

Eleven vil efter fagets afslutning kunne kommunikerer på brugerniveau, være i stand til at hjælpe og guide 

andre mennesker i servicefunktion sammenhæng samt kunne læse og forstå simple tekster på engelsk. 

Eleven vil få styrket brugen af fremmedsprog til et mere naturligt niveau og få udvidet sit ordforråd med 

specifik henvisning til vagtområderne og anvendt ”speciel-sprog”. 

Valg af arbejdsformer: 

Undervisningen vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i lærer-elev, elev-lærer og elev-elev 

kommunikations baserede oplæg ved gennemgang af præ-udleverede tekster. 

Opgaver: 

Der vil være få, men relevante deciderede opgaver i form af tilknyttede forståelses spørgsmål til 

ovennævnte udleverede tekster. 

Fagintegration: 

Fagets indhold vil tage udgangspunkt og henvise til hele vagtområdet og disse moduler. 

Prøver og eksaminer: 

Der vil ikke være nogen afsluttende prøve eller lignende på faget. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer: 

Tekster og bøger på engelsk. 
Videosekvenser/film 
PC for den enkelte til brug i undervisningen 
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2.3.15 Valgfag: ADK 

Antal lektioner 24. 

Undervisningsmodulets formål:  

Målet med dette forløb er, at eleven får udvidet kendskab til forskellige adgangskontrolsystemer og 

låsesystemer. Eleven får kompetencer i at oprette personer (medarbejdere) i et ADK-system på forskellige 

niveauer samt i at udstede adgangskort og gæstekort. Eleven lærer at lave udtræk fra systemet som kan 

bruges til forskellige hændelsesrapporter. 

Desuden får eleven kundskab inden for videoovervågning og udtræk af videoer, som kan anvendes i 

forbindelse med ADK. 

Eleven får således kundskaber inden for følgende områder: 

 ADK 

 CCTV 

Læringsudbytte:   

Eleven skal opnå forståelse og viden indenfor ADK og CCTV, således at de efterfølgende er i stand til at 

udføre deres jobfunktioner på et sikkert grundlag herunder: 

 Oprette og fjerne brugere (personer). 

 Tildele rettigheder til brugere. 

 Oprette rapporter over brugere på stedet på et givet tidspunkt. 

 Lave videoudtræk over hændelse. 

Der lægges desuden vægt på, at eleven i forløbet optræner en evne til selvstændigt at evaluere sit eget 

arbejde og sin arbejdsindsats generelt i relation til udførte opgaver og studier. 

Valg af arbejdsformer:  

Undervisningen vil forgå ved: 

 Praktiske øvelser 

 Gruppeopgaver/arbejde samt individuelle præstationer 

 Læreroplæg 

Prøver og eksamener. 

Der vil ikke være afsluttende prøver i dette valgfag 

Fagintegration 

Valgfaget integreres i stor omfang med de øvrige vagtmoduler. Eleverne træner i at lave udtræk af og 
behandle overvågningsvideoer, adgangskontrolrapporter mv. 

Krav til udstyr og lærerkvalifikationer 

Lærere:  

 Vagt  
Udstyr: 

 PC’ere 

 KC med: 
o Unilock 
o MileStones 
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2.4 Løbende evaluering   
 

Eleven vil løbende blive evalueret i forhold til afleverede opgaver og sin egen arbejdsindsats.   
Eleven vil løbende blive evalueret i forhold til sine personlige og faglige kompetencer, og de opgaver 
eleven løser. Der lægges desuden vægt på, at eleven i forløbet optræner en evne til selvstændigt at 
evaluere dit eget arbejde og din arbejdsindsats generelt.  
Der forventes aktiv deltagelse i diskussioner og fremlæggelser. De skriftlige opgaver rettes løbende. 
Eleven skal være bekendt med, at der løbende evalueres, og at det er det samlede billede af eleven, der 
til sidst danner grundlag for den afsluttende standpunktsbedømmelse. Den løbende evaluering vil foregå 
i den daglige undervisning. 
Kriterierne skal handle om viden, færdigheder og kompetencer i forhold til at løse en arbejdsopgave og 
tage udgangspunkt i fagets formål og fagets mål. Eksempelvis vil skriftlige opgaver, elevens evne til at 
fremlægge i plenum samt den daglige undervisningssituation ligge til grund for den samlede vurdering. I 
hvor høj grad opfyldelsen af elevens personlige uddannelsesplan er nået, kan også indgå som et kriterie 
for den samlede vurdering. 
Klare kriterier er med til at sikre, at fagets mål tilgodeses, både i forhold til tilrettelæggelse af 
undervisningen, og når elevens standpunkt evalueres. 
Der gives individuel feedback med henblik på forbedring af den daglige indsats. I forhold til den 
individuelle læringssamtale, har læreren på forhånd udvalgt de mest relevante fokuspunkter for den 
enkelte elev. 
Hvis det vurderes, at det vil være formålsløst for eleven at gå til eksamen, skal man gøre eleven bekendt 
med dette, hvilket efterfølgende så tidligt som muligt skal kunne dokumenteres. 

 

2.5 Afsluttende standpunktsbedømmelse  
 

Selve standpunktsbedømmelsen gives til eleven, når undervisningen i faget afsluttes. Den gives i forhold 

til, i hvor høj grad, eleven opfylder fagets mål og viden, færdigheder og kompetencer på det tidspunkt, 

hvor karakteren gives. Der gives standpunktskarakter på baggrund af en samlet vurdering af elevens 

præstation og niveau. 

Der gives en afsluttende standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskalaen.  

2.6 Eksaminationsgrundlag  
 

Prøven består af et skriftligt projekt, og en mundtlig eksamination inden for 4 fagrelevante områder. De 
to dele udgør tilsammen grundlaget for såvel eksaminationen samt bedømmelsen. 

2.7 Bedømmelsesgrundlag  
 

Bedømmelsesgrundlaget svarer til eksaminationsgrundlaget 
 

Fælles for alle fag. Grundforløbsprøve. 
 

2.8 Bedømmelseskriterier  
 

Kriterier for mundtlig, skriftlig og praktisk eksamen 
1. Eleven har grundlæggende viden om vagtens opgaver og samarbejdsrelationer. 
2. Eleven har grundlæggende viden om samarbejde 

3. Eleven har grundlæggende viden om forebyggelse- og håndtering af konflikter 
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4. Eleven har grundlæggende viden om sikringsteknik videoovervågning og monitorering 

5. Eleven har grundlæggende viden om gældende love og regler for vagt- og sikkerhedsbranchen. 

 

Trin Målopfyldelse for karakteren 12, 7 og 02 

12   Eleven arbejder ansvarligt, målrettet og reflekterer selvstændigt over sin egen 
arbejdsproces.  

 Eleven udviser høj forståelse for konstruktivt samarbejde og løser i den forbindelse 
faglige problemstillinger hensigtsmæssigt. 

 Eleven demonstrerer en omfattende indsigt og forståelse for vagtens 
hovedarbejdsopgaver.  

 Eleven demonstrerer vidtgående kendskab til sin egen indflydelse og muligheder med 
hensyn til håndtering samt forebyggelse af konflikter. 

 Eleven udviser stor kendskab til sikringstekniske løsninger, KC og de enkelte anlægs 
funktionsmåde, betjening og anvendelse. 

 Eleven forstår, gengiver og formulerer dybdegående indsigt i gældende love og regler på 
området. 

 Elevens fremlæggelse er veldisponeret og brugen af teori og begreber er velvalgt og 
sikker.  

7   Eleven arbejder ansvarligt og reflekterer i nogen grad over sin egen arbejdsproces.  

 Eleven udviser almindelige forståelse for konstruktivt samarbejde og løser i den 
forbindelse faglige problemstillinger hensigtsmæssigt. 

 Eleven demonstrerer indsigt og forståelse for vagtens hovedarbejdsopgaver.  

 Eleven demonstrerer kendskab til sin egen indflydelse og muligheder med hensyn til 
håndtering samt forebyggelse af konflikter. 

 Eleven udviser forståelse for sikringstekniske løsninger, KC og de enkelte anlægs 
funktionsmåde, betjening og anvendelse. 

 Eleven forstår, gengiver og formulerer overordnet indsigt i gældende love og regler på 
området. 

 Elevens fremlæggelse er klar, har en sammenhæng og brugen af teori og begreber er 
hensigtsmæssig og relevant. 

02   Eleven viser begrænset forståelse for sin egen arbejdsproces.  

 Eleven udviser begrænset forståelse samarbejde og løser i den forbindelse faglige 
problemstillinger usikkert. 

 Eleven demonstrerer en enkelt og begrænset forståelse for vagtens 
hovedarbejdsopgaver.  

 Eleven viser ringe kendskab til sin egen indflydelse og muligheder med hensyn til 
håndtering samt forebyggelse af konflikter. 

 Eleven nogen eller kun lidt kendskab til sikringstekniske løsninger, KC og de enkelte 
anlægs funktionsmåde, betjening og anvendelse. 

 Eleven har minimal forståelse og indsigt i gældende love og regler på området. 

 Elevens fremlæggelse er usammenhængende og brugen af teori og begreber er usikker. 
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2.9 Grundforløbsprøven  

Grundforløbsprojektet  

Projektperioden varer sammenlagt 3 dage. 

Det afsluttende projekt skal indeholde dokumentation for den viden eleven har fået gennem grundforløbet 

og vise elevens faglige, almene og personlige kvalifikationer. 

Eleverne skal dokumentere deres viden om faglig teori og metode, materialer og arbejdsprocesser samt 

inddrage deres erfaringer fra praksis og refleksioner herover. Projektet er grundlag for prøvens skriftlige og 

mundtlige del. 

Projektet skal udformes, som en rapport og indeholde en case samt vagtrelaterede opgaver i forhold til de 

enkelte moduler. 

Den skriftlige del omfatter bedømmelse af elevens grundforløbsprojekt, der er udarbejdet i 

projektperioden og evalueres med en karakter efter 7-trinsskalaen af skolens lærere.  

Grundforløbsprøven  

Prøven består af en del som ligger til grund for eksamination. Og bedømmelse.  

Den mundtlige eksamination foregår ved at eleven trækker et spørgsmål inden for en af følgende 

vagtformer: Stationær vagt, ronderende vagt Ap-vagt og servicevagt. Der er en forberedelsestid på en halv 

time.  

Eksaminationen vare 30 minutter inkl. Votering mellem lærer og censor. Eleven evalueres med karakteren 

bestået/ikke bestået. 

Vagtprøven 

Vagtprøven (AMU Grundlæggende Vagt) består af en praktisk og en teoretisk del: 

 I den praktiske del skal eleven udføre fire praktiske momenter efterfulgt af en rondering samt 

udfærdigelse af en vagtrapport, der dokumenterer elevens faglige forståelse og færdigheder. 

 Derefter skal eleven bestå den teoretiske del med mindst 43 rigtige af 50 spørgsmål ved en 

Multiple Choice test. 

 

 

2.10 Løbende ajourføring af den lokale undervisningsplan 

Den lokale undervisningsplan vil blive evalueret en gang om året i samarbejde med det lokale 
uddannelsesudvalg i forbindelse med mødet som afholdes i juni måned. Forud for denne evaluering 
vil der internt i afdelingen være pågået en evaluering, som kan bidrage til den samlede. 

 


