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FAGRETNINGER 

NEXT udbyder fagretningen på grundforløbets første del (herefter benævnt GF1) inddelt i følgende hovedområder:   

 Omsorg, sundhed og pædagogik  

 Kontor, handel, forretningsservice 

 Teknologi, byggeri, transport  

 

Hovedområderne har følgende fagretninger: 

 Health & Business 

 People & Innovation  

 Media & Design 

 Programming & Electronics 

 Building & Construction, 

Fagretningen retter sig mod uddannelserne til:  

 Health & Business 

o Frisør, Kosmetiker, Fitnessinstruktør, Tandteknikker, Tandklinikassistent, Detailhandel, 

Handelsuddannelse, Eventkoordinator 

 People & Innovation 

o Handel & kontor, detailhandel, handelsuddannelsen. Samt Gastronom, SOSU-assistent og SOSU-

hjælper. I samarbejde med hhv. Hotel- og restaurationsskolen og SOSU-C. 

 Media & Design 

o Fotograf, Film og Tv-produktionsteknikker, Mediegrafiker, Guld- og sølvsmed, 

Beklædningshåndværker, Web-integrator, Boligmontering, Teater-, udstilling og eventteknikk  

 Programming & Electronics 

o Elektriker, Procesoperatør, Inndustriteknikker, Industrioperatør, Værktøjsmager, CNC – tekniker, 

Produktør, Sikkerhedsvagt, Ejendomsservicetekniker, Teknisk designer  

 Building & Construction 

o Bygningsmaler, Tømrer, Serviceassistent, Smed, Bygningssnedker, Møbelsnedker, Murer, Struktør og 

brolægger, Gulvlægger, Byggemontagetekniker.  
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PRAKTISKE OPLYSNINGER  

SKOLENS NAVN 

NEXT Uddannelse København 
Institutionsnummer: 280727  
Single point of contact telefon: 33 88 03 00 
CVR 11748708 
EAN 5798 000 553446 

 

ADRESSER 

 Vejlebrovej 45, 2635 Ishøj 

 Glentevej 61, 2400 København NV. 

 Rebslagervej 11, 2400 København NV. 

 Tæbyvej 65, 2610 Rødover 

 Baltorpvej 20A, 2750 Ballerup 

 Parkvej 76, 2630 Taastrup   

AFDELINGENS LEDERE OG VEJLEDNING   

NEXT karriere og vejledning, Tlf.: 33880300 next@nextkbh.dk 

Uddannelseschef Camilla Saebel, Tlf.: 24944950 cis@nextkbh.dk  

Uddannelsesleder GF1 Industri og byggeri, Kira Carlbäch Nielsen, Tlf.: 30529223 kcni@nextkbh.dk 

Uddannelsesleder GF1 Media, Health & Business, Martin Samsing, Tlf.: 20955210 masa@nextkbh.dk  
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LOVGRUNDLAG 

Den lokale undervisningsplan er udarbejdet efter bestemmelserne i:  

 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne (BEK 

nr. 683 af 08/06/2016)  

o https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856  

 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (LBK nr 271 af 24/03/2017)   

o https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186661 

 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (BKG nr. 262 af 20/03/2007) 

o https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308    

 Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (BEK nr. 41 af 

16/01/2014) 

o https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161427  

Planen revideres løbende i forhold til evalueringer og kvalitetsmålinger.  

Den lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder uddannelsen efter den 1. august 2017. For at den 

enkelte elev til enhver tid får den mest muligt opdaterede uddannelse, er hovedreglen ved ændringer, at den nye 

uddannelsesplan er gældende. Hvis ændringen medfører, at eleven får ringere mulighed for at opnå den ønskede 

uddannelse, er den oprindelige plan gældende for eleven indtil eleven er færdiguddannet.  

Planens overordnede afsnit er tilgængelig på skolens hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=186661
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=161427


     

6 

 

PÆDAGOGISK, DIDAKTISK OG METODISK GRUNDLAG  

Undervisere på GF1, arbejder ud fra LP-modellen (Læringsmiljø og pædagogisk analyse). LP-modellen er en 

analysemodel, der har til formål at opnå en utvetydig forståelse af de faktorer, som udløser, påvirker og opretholder 

adfærds-, trivsels- og læringsproblemer i skolen. 

Undervisningen er tilrettelagt helhedsorienteret og projektorganiseret. Eleverne arbejder med praktiske 

arbejdsopgaver inden for hovedområdet og den fagretning, de har valgt.  

Undervisningen består af en række projekter med mellemliggende uger med faglig fordybelse, der understøtter det 

faglige indhold af projekterne.  

Eleverne arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for de hovedområde og den fagretning de har valgt. 

Undervisningen foregår dels i teorilokaler og dels i værksteder indrettet til undervisning i de praktisk orienterede fag.  

Eleverne har en 37 timers arbejdsuge, hvoraf de 27 timer/36 lektioner er tilrettelagt som lærerstyret undervisning. 

Den resterende tid foregår som selvstudie for eleverne.   

GRUNDFORLØBETS FØRSTE DEL  

Formålet med GF 1 er, at udvikle elevernes almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, opbygge modenhed og 

skabe grundlag for videre uddannelse og skabe bevidsthed om fremtidige valg og udfordringer.  

GF1 har et ungdomsuddannelsessigte med plads til fællesskab, almen dannelse (herunder privatøkonomi, 

seksualundervisning, motion, sundhed og andre livskompetencer).  

På GF1 er der fokus på elevernes eksperimenterende og reflekterende praksis for at understøtte elevens faglige 

nysgerrighed og motivation for læring.  

Undervisningen bidrager til at eleverne bliver uddannelsesparate, lærer at arbejde sammen – også på tværs af 

uddannelsesønske, tænker innovativt, vurderer kvaliteten af eget og andres arbejde, skaber faglig dokumentation i 

form af billeder, tekst, produkt eller film, anvender faglig kommunikation og at lære at planlægge en arbejdsproces, 

hvor det gælder om at kunne vælge det rette materiale, det rigtige udstyr og den bedste metode i en konkret 

kontekst.  

Gennem helhedsorienteret og projektorganiseret undervisning skal de unge gradvist opbygge kompetencer og afklare 

det uddannelsesvalg, de skal træffe inden afslutning på GF1 Eleverne arbejder med praktiske arbejdsopgaver inden for 

det hovedområde og den fagretning, de har valgt. Undervisningen er tilrettelagt med et stærkt holdfællesskab i et 

ungdomsuddannelsesmiljø.  

For at sikre en bedre forståelse af uddannelsen som helhed og med sigte på en øget overgang fra GF1 til 

Grundforløbets anden del (Herefter benævnt GF 2) og videre til hovedforløb, orienteres og vejledes eleverne om de 

forskellige uddannelsesmuligheder og –veje. Dette sker blandt andet ved NEXT TOUR, hvor eleverne i et forløb over 5 

uger, besøger relevante GF2 en dag ugentligt. Vejledere og undervisere har fokus på at binde GF1 sammen med GF2 

og videre til de relevante hovedforløb.   

Eleverne har i løbet af de 20 uger mulighed for en uges virksomheds forlagt undervisning (VFU).  
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OPTAGELSE OG VARIGHED 

Adgangskrav 

Mindst 02 i hhv. dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse.  

Herudover mulighed for optagelse via: Optagelsesprøve med samtale og helhedsvurdering  

VARIGHED     

GF1 varer 20 uger, hvor den første uge består af introduktion til uddannelsen og skolen. De følgende tre uger af GF1 

består af faglig introducerende undervisning.  

Efter de første fire uger vælger eleven blandt de fagretninger de forskellige matrikler udbyder. Eleverne har dog 

mulighed for at tilkendegive en ønsket fagretning allerede ved ansøgningen om optagelse, den ønskede fagretning 

indgår i oprettelse af hold.  
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OPBYGNING AF GF1   

Alle GF1 hold på NEXT uddannelse arbejder ud fra samme kalender og alle elever kommer i løbet af GF1 igennem 

følgende 4 projekter (se tabel 1): 

1. Personlig branding 

2. Health & Wealth 

3. Min drømme virksomhed 

4. Event  

Projekterne tones efter de forskellige hovedområder og fagretninger, og vil derfor være forskellige i både indhold og 

form, men alle projekter tilrettelægges ud fra samme erhvervsfag og har derfor samme faglige mål. 

Tabel 1 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRO   1 uge 

FAGLIG INTRO  

 

 

3 uger 

 

PROJEKT 1.  PERSONLIG BRANDING 2 uger 

FAGLIG FORDYBELSE  1 uge 

PROJEKT 2.    

HEALTH & WEALTH  

2 uger 

VFU / PRAKTIK 1 uge 

FAGLIG FORDYBELSE 1 uge 

PROJEKT 3.   

MIN DRØMMEVIRKSOMHED 

3 uger 

FAGLIG FORDYBELSE 1 uge 

PROJEKT 4.  

EVENT 

2 uger 

EKSAMENS FORBEREDELSE 1 uge 

GRUNDFAGS EKSAMEN / PORTFOLIE AFLEVERING 2 uger  
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Eksempel på et skema efter de fire første introduktions uger (Se tabel 2) 

Tabel 2 

Mandag 

  

Tirsdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Team møde for gf1 
undervisere 

Dansk/grundfag 

 

  

Dansk /grundfag 

 

Erhvervsfag/projekt 

  

(next tour 5 dage) 

Eng-mat /valgfag 

 

Team møde for gf1 
undervisere 

Dansk/grundfag 

 

 

Dansk /grundfag  Erhvervsfag/projekt  

 

(next tour 5 dage) 

Eng-mat /valgfag 

 

Erhvervsfag/projekt Dansk /grundfag 

 

 

Dansk /grundfag 

 

 Erhvervsfag/projekt 

  

(next tour 5 dage) 

Eng-mat /valgfag 

 

Erhvervsfag/projekt  

 

Dansk/ grundfag 

  

Dansk/grundfag  

 

 

  

 Erhvervsfag/projekt  

 

(next tour 5 dage) 

Eng-mat /valgfag  

 

Pause  Pause  Pause  Pause  Pause  

Bonusfag-  

Fordybelsesfag/valgfag i 
værksted 

Erhvervsfag/projekt 

 

 

Metodefag i værksted 

 

Erhvervsfag/projekt  

 

(next tour 5 dage) 

Erhvervsfag/projekt 

 

Bonusfag-  

Fordybelsesfag/valgfag i 
værksted  

Erhvervsfag/projekt Metodefag i værksted 

 

 Erhvervsfag/projekt  

 

(next tour 5 dage) 

Erhvervsfag/projekt 

Bonusfag-  

Fordybelsesfag/valgfag i 
værksted  

Erhvervsfag/projekt  Metodefag i værksted 

 

 Erhvervsfag/projekt  

 

(next tour 5 dage) 

 

 

Bonusfag-  

Fordybelsesfag/valgfag i 
værksted 

Erhvervsfag/projekt Metodefag i værksted 

 

 Erhvervsfag/projekt  

 

(next tour 5 dage) 
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FAG PÅ GF1  

 Grundfaget dansk 

o Niveau E/C afhængig af elevens niveau ved uddannelsesstart, 4 uger / 8 lektioner ugentligt 

 Valgfag engelsk/matematik 

o Niveau F/E, valgfaget vælges afhængigt af elevens videre uddannelsesønske, 2 uger /4 lektioner 

ugentligt 

 Valgfag Bonusfag/ talentfag/værksted/praktisk fag 

o 2 uger/ 4 lektioner ugentligt 

 Metodelære/ Erhvervsfag 3 

o 2 uger/4 lektioner ugentligt 

 Erhvervsfag 

o 8 uger / 16 lektioner ugentligt   

ERHVERVSFAG PÅ GF1 

ERHVERVSFAG 1  

Introducerende erhvervsfag.  Undervisningen bidrager til kompetenceopbygning og en afklaring af elevernes valg af 

fagretning. 

ERHVERVSFAG 2  

Generelle kompetencer. Undervisningen bidrager til generelle kompetencer i en erhvervsfaglig kontekst defineret ved 

en fagretning. Der undervises i følgende fag: 

 Arbejdspladskultur  

 Praktikpladssøgning  

 Samfund og sundhed.  

ERHVERVSFAG 3  

Erhvervsfaglig viden, proces- og metodelære. Fagene er knyttet til de relevante fagretninger og skal understøtte 

sigtete om erhvervsfaglighed ved at støtte elevens faglige kompetencer i disse fag. Der undervises i følgende fag: 

 Faglig dokumentation 

 Faglig kommunikation  

 Arbejdsplanlægning og samarbejde  

 Innovation  

 Metodelære niveau 2 

Alle erhvervsfag er udførligt beskrevet i katalog over erhvervsfag (BEK 11.06.14 fra s. 7-26) 
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FAG PÅ GF1 BESKREVET UNDER PROJEKTERNES OVERSKRIFTER 

Følgende fag er faste i det ugentlige skema og integreres i alle projekter og faglig fordybelsesuger: 

 Grundfaget Dansk (se beskrivelse af grundfaget dansk i bilag 1) 

 Valgfagene Engelsk/ matematik (se beskrivelse af valgfagene i bilag 2 + 3) 

 Valgfagene Talentfag og støttefag  

 Erhvervsfagene Faglig dokumentation / Erhvervsfag 3 og Metodelære/Erhvervsfag 3 (BEK nr. 683 af 

08/06/2016)  

INTRO TIL SKOLEN: (1 UGE / 36 LEKTIONER) 

Formålet med denne uge er at eleverne lærer de andre på holdet og de forskellige lærere at kende. Dette gøres ved 

navnerunder og præsentationer. Formålet er at eleverne får et trygt forhold til skolen og de andre elever, der går på 

skolen. De får en introduktion til de forskellige uddannelser, så de bliver afklaret i forhold til, hvilke fagretninger der 

findes på gf1. Der er fx gennemgang af praktisk info, sygemelding, skema mv., rundvisning på skole og i nærmiljøet, 

foto til studiekort. Der vil være en kort opgave der skal skrives og afleveres fra computer således at det afprøves om 

alle koder, brugerweb mv virker. Der vil være hjælp til opsætning/brug af IT på enten de medbragte computere eller 

skolens egne. Endvidere vil der blive lavet trivselsregler af elever, der vil være mulighed for at spise fælles morgenmad 

med de andre GF1 hold sidst på ugen.  

FAGLIG INTRO: (3 UGER / 108 LEKTIONER) 

Formålet med faglig intro er at eleverne bliver introduceret til de forskellige fag de vil møde på gf1.  De vil blive 

præsenteret for, hvordan vi arbejder med de forskellige fagretninger og uddannelsesretninger på skolerne. De vil 

møde og blive introduceret til, hvordan vi arbejder med grundfaget dansk, valgfagene engelsk / matematik og 

talentfaget. Ligesom de vil blive introduceret til erhvervsfagene faglig dokumentation og metodelære. De 3 ugers 

faglig introduktion er en del af elevernes afklaringsproces, derfor er det vigtigt at der er tid til at tænke over og 

diskutere fagretninger, dette foregår blandt andet i undervisningen omkring faglig dokumentation, hvor der 

reflekteres over hvad de forskellige fagretninger og uddannelsesretninger kræver. I løbet af de første tre uger med 

intro og faglig intro tages der også på en endags ryste sammen tur.  

MÅL:  

At eleverne udfører enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion, får forståelse for bæredygtighed, 

arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces, at de kan følge og indgå i enkle arbejdsprocesser. Fagets mål 

er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til fagretninger inden for hovedområdet.  

PRODUKT:  

Forskellige mindre skriftlige og mundtlige dansk og engelsk faglige produkter. Forskellige mindre og afgrænsende 

erhvervsfaglige opgaver, der tager udgangspunkt i erhvervsfagets faglige mål.  

ERHVERVSFAG DER INDGÅR I PROJEKTET:  

Erhvervsintroduktion Erhvervsfag 1 (2 uger) 

Faglige mål for faget erhvervsintroduktion  

Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:  

 Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion  
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 Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces.  

 Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser  

De 3 faglige mål skal indgå i projektets aktiviteter.  

Metodelære Erhvervsfag 3 (niveau 1+2) 

Faglige mål for metodelære – integreret i alle projekter 

 Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder der er mest hensigtsmæssige i en givende situation.  

 Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. 

 Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet 

 Dokumenterer egne arbejdsprocesser og metoder 

 Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces 

 Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation.  

Fagligdokumentation Erhvervsfag 3 (niveau 1+2) 

Faglige mål for faglig dokumentation. 

 Eleverne udarbejder portfolio hen over hele GF1 som faglig dokumentation  

 Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, for eksempel følge et 

diagram, anvende statistik, følge en vejledning 

 Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol og lignende 

 Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater  

 Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater.  

 Vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge 

 Gennem egen faglig dokumentation foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer mv.  

PROJEKT PERSONLIG BRANDING: (2 UGER / 72 LEKTIONER)  

I dette projekt arbejdes der med kommunikation, såvel verbal som nonverbal. Eleverne skriver ansøgning og cv til 

virksomheder, samt forholder sig til jobsamtalen og personlig fremtoning. Eleverne søger viden om deres kommende 

uddannelsesvalg og mulige praktik virksomheder. Dette kan gøres f.eks. ved at eleverne laver et interview med en 

arbejdsgiver/mester i en relevant virksomhed.  

MÅL:  

At eleverne opnår forståelse for, hvordan de præsenterer sig selv i forhold til en jobsamtale og i en ansøgning, samt at 

de får indblik i, hvilke krav og forventninger branchen stiller til dem som elever. Desuden er formålet, at de bliver 

bevidste om deres egne kompetencer, deres faglige styrker og svagheder.  

PRODUKT:  

Individuel aflevering af ansøgninger og CV, parvis vise en mundtlig jobsamtale evt. som rollespil eller mindre film.   

ERHVERVSFAG DER INDGÅR I PROJEKTET:  

Praktikpladssøgning erhvervsfag 2 (erkendelsesfag)  

Faglige mål: 

 Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer 
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 Beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål 

 Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning.  

 Anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved skriftlig 

ansøgning og mundtlig samtale, herunder anvende obligatorisk it-værktøjer. 

 Anvende værktøjer til at opbygge netværk 

 Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgsel på 

markedet.  

Faglig kommunikation / erhvervsfag 3 niveau 1 og 2 (integreret i flere projekter, men særligt i dette projekt). 

Faglige mål: 

 Forstå og anvende faglige udtryk og begreber 

 Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen 

 Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser.  

 Vælge kommunikationsformer og metoder, der er tilpasset modtageren.  

 Analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller fx 

afsender – modtager, envejs – tovejs kommunikation 

 Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, fx sms, tale og skriftlig kommunikation. 

PROJEKT HEALTH & WEALTH: (2 UGER / 72 LEKTIONER)   

Formålet med dette projekt er, at eleverne lærer om sundheds og -samfundsmæssige forhold, der har betydning for 

den enkeltes arbejdsliv og personlige liv i et demokratisk samfund.  

MÅL:  

At eleverne får en grundlæggende forståelse for det demokratiske samfund og arbejdsmarked. At eleverne kan 

diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger, reflektere over egen rolle 

i samfundet, forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkelte levevilkår og sundhed.  

PRODUKT: 

Eleverne fremlægger en gruppeopgave for holdet, hvori både samfundsmæssige og   sundhedsmæssige 

problemstillinger diskuteres   

ERHVERVSFAG DER INDGÅR I PROJEKTET:  

Samfund og sundhed/erhvervsfag 2 (dannelsesfag) 

Faglige mål: 

 Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger 

 Reflekter over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet 

 Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i 

virksomheder, herunder de sundheds - og miljømæssige aspekter 

 Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomhederne, 

herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter 

 Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder 

privatøkonomiske forhold og livstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form 

 Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet.   
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PROJEKT MIN DRØMMEVIRKSOMHED/ GO PUBLIC: (3 UGER / 108 LEKTIONER) 

Formålet med dette projekt er at eleverne udvikler kompetencer til at arbejde innovativt gennem praktisk arbejde 

med innovationsprojekter. I dette projekt praktiseres det ved at eleverne arbejder innovativt, fra at få en ny ide til at 

beskrive og udvikle den, med henblik på at starte en virksomhed. 

Desuden er formålet, at eleverne analyserer sig frem til, hvad der kræves for at starte en virksomhed.  

MÅL: 

At eleverne kender forskellen på udvikling og innovation, at de har afprøvet egne ideer, at de får kendskab til, hvad en 

forretningsidé er og hvorledes de kan markedsføre et produkt, at de er bevidste om at vælge kommunikationsformer 

– og metoder der er afpasset modtageren, skelne mellem kommunikation i forskellige medier. Kundebetjening, 

salgsmetoder, produkt kendskab, indgår også i projektet, ligesom eleverne skal også opnå en forståelse for de 

økologiske og bæredygtige principper inden for fagretningen.   

PRODUKT:  

Produkt ”Min drømme virksomhed” fremlægges som stand, herunder også   markedsføringsmateriale. 

ERHVERVSFAG DER INDGÅR I PROJEKTET 

Innovation/ erhvervsfag 3 niveau 1 +2  

Faglige mål: 

 Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innovation. 

 Anvende innovative metoder i opgaveløsning 

 Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave 

 Afprøve egne ideer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser 

 Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løsning af faglige 

problemstillinger 

Faglig kommunikation / erhvervsfag 3 niveau 1 og 2 (integreret i flere projekter, også i dette projekt). 

Faglige mål:  

 Forstå og anvende faglige udtryk og begreber 

 Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen. 

 Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser.  

 Vælge kommunikationsformer og metoder, der er tilpasset modtageren.  

 Analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller fx 

afsender – modtager, envejs – tovejs kommunikation 

 Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, fx sms, tale og skriftlig kommunikation. 

  

Arbejdspladskultur/erhvervfag2 (dannelsesfag) 

Faglige mål:  

 Anvende forståelse for hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes 

 Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces.  
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 Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser 

 Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser 

 Diskuterer arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd 

 Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver 

 Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte 

medarbejder og virksomheden 

PROJEKT EVENT: (2 UGER)  

I dette projekt skal eleverne udvikle et event. Formålet med projektet er, at eleverne opnår forståelse for, hvordan 

man tænker og arbejder kreativt og innovativt, laver en arbejdsplan, vurderer og reflekterer over arbejdet og de 

færdige produkter. Eleverne skal arbejde med innovation i dette foregår ved at de først bliver introduceret til fagene 

teoretisk ved begreber omkring innovation. Derefter arbejder de i grupper med at med udvikle et nyt og innovativt 

event. 

MÅL:  

Et færdigt udviklet event, en præsentation hvor I viser jeres proces fra ide til færdigt produkt.  

PRODUKT:  

Et færdig udviklet event, der afprøves i praksis evt. på tværs af fagretninger  

ERHVERVSFAG I DETTE PROJEKT:  

Innovation/ erhvervsfag 3 niveau 1 +2  

Faglige mål: 

 Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innovation. 

 Anvende innovative metoder i opgaveløsning 

 Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave. 

 Afprøve egne ideer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser 

 Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løsning af faglige 

problemstillinger 

Arbejdsplanlægning og samarbejde (niveau 1+2) 

Faglige mål: 

 Planlægge, koordinerer og udfører en arbejdsproces 

 Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og metoder kan anvendes 

 Anvende planlægningsværktøjer og metoder 

 Forklar forskellige typer af samarbejdsprocesser 

 Samarbejde med andre om løsning af opgaver 

 Fungere i forskellige samarbejdssituationer 

 Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser 

 Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper 

 Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 

KOMPETENCEVURDERING  
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I forbindelse med grundforløbets påbegyndelse kortlægges elevens forudsætninger for uddannelse. Kortlægning sker 

ved en spørgeskemaundersøgelse samt en personlig samtale, hvor det skønnes relevant.  

De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af uddannelsens første 4 uger. I samme 

forbindelse oprettes elevens individuelle uddannelsesplan. 

Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra grund- til 

hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. 

EVALUERING OG BEDØMMELSE  

Løbende evaluering af erhvervsfagene der bedømmes Bestået / Ikke bestået.  

Afsluttende standpunktsbedømmelse for grundfag og valgfag engelsk og matematik 

Den afsluttende standpunktskarakter gives efter efter 7-trinsskalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens 

opfyldelse af fagets mål. Desuden gives en eksamenskarakter i grundfag. 

Til brug for elever der søger uddannelser med adgangsbegrænsninger udfærdiges endvidere en intern 

overgangsbedømmelse. Denne bedømmelse medtages i optagelsesprøven på den pågældende GF2 uddannelse og 

bedømmer eleven inden for parametrene; Motivation, Mødedisciplin, Arbejdsdisciplin, Fagligt Potentiale, og 

Samarbejdsevne. 

Der henvises i øvrigt til skolens overordnede eksamensregler. 

UDDANNELSER MED ADGANGSBEGRÆNSNINGER  

Der er adgangsbegrænsning på GF2 på visse af de uddannelser som der afklares til på GF1. 

Elever der ønsker at tage en af de kvote- eller adgangs begrænsede uddannelser kan få adgang i kraft af en 

uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, eller ved at søge om optagelse. Ved udvælgelse af elever til 

kvotepladser ligges blandt andet vægt på om ansøgerne har søgt praktikplads, om de har deltaget i brobygningsforløb 

eller lignende, om de har været i relevant virksomhedspraktik eller lavet andre brancherelaterede aktiviteter. 

Udvælgelsen lægger tillige vægt på, om eleven under GF1 har vist tilstrækkelig motivation, mødedisciplin mv. jf. 

ovenstående om overgangsbedømmelse. Der henvises til uddannelsens hjemmeside og/eller vejleder for råd og 

vejledning om ansøgning.  

PRAKTIKCENTER 

Elever der efter GF2 ikke opnår en uddannelsesaftale med en virksomhed, har mulighed for at gennemføre 

praktikuddannelsen i praktikcenter, såfremt dette udbydes.  

  

KRAV TIL OPTAGELSE I  PRAKTIKCENTER  

Eleven skal kunne dokumentere, at denne har søgt ansættelse som elev inden for de uddannelser som grundforløbet 

giver adgang til, at eleven har søgt ansættelse hos virksomheder med ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk og 

har søgt ansættelse som elev ved en beslægtet ungdomsuddannelse, hvor der er plads.  

Som udgangspunkt er det elevens eget ansvar at skaffe sig en praktikplads, og eleven skal tage passende initiativer i 

forbindelse hermed. Eleven skal være registreret på www.praktikpladsen.dk og skal under hele praktikcenterforløbet 

fortsat være aktiv der.  
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Elever skal opfylde EMMA-kriterierne for at kunne være i praktikcenter.  

For yderligere oplysninger og krav til optagelse, henvises der til den relevante erhvervsskole og dettes praktikcenter.   
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BILAG1, DANSK 

NIVEAUER OG VEJLEDENDE VARIGHED  

Niveau E: 4,0 uger 

Niveau C: 4,0 uger 

I danskfaget arbejdes der i vidt omfang tværfagligt og faget indgår i de forskellige projekter.  

Herigennem vil du få styrket og udviklet dine danskfaglige og personlige kompetencer.  Du vil ligeledes få styrket din 

evne til at kommunikere mundtlig og skriftligt, i forhold til at løse forskellige opgaver og tackle de udfordringer du kan 

støde på i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. Der arbejdes med forskelligartede tekster og materiale, som 

har et bredt fokus på dit erhvervsvalg og din dagligdag. Du skal dokumentere dit arbejde i en portfolio.   

Antal lektioner: 120 /8 lektioner ugentligt 

FAGLIGE MÅL 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og fremstilling.  

KOMMUNIKATION   

Niveau F   

Eleven kan på grundlæggende 
niveau kommunikere i almene 
og erhvervsfaglige situationer 
med brug af relevante tale-, 
lytte- og samtalestrategier i 
forhold til formål og situation  

Eleven kan kommunikere 
hensigtsmæssigt i samarbejde 
og samvær med andre  

Eleven kan anvende it  

Niveau E   

Eleven kan kommunikere 
reflekteret i almene og 
erhvervsfaglige situationer med 
brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til 
formål og situation  

Eleven kan kommunikere 
hensigtsmæssig i samarbejde og 
samvær med andre  

Eleven kan vælge og anvende it og 
multimodale medier 
hensigtsmæssigt til 
kommunikation,  

Niveau D   

Eleven kan kommunikere 
reflekteret i komplekse almene og 
erhvervsfaglige situationer med 
brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til 
formål og situation  

Eleven kan diskutere og 
kommunikere hensigtsmæssigt i 
samarbejde og samvær med andre 
og reflektere over  

forskellige former for 
kommunikation  

Eleven kan vælge og  

Niveau C   

Eleven kan kommunikere  

reflekteret og nuanceret i komplekse 
almene og erhvervsfaglige situationer 
med brug af relevante tale-, lytte- og  

 samtalestrategier i forhold til  

formål og situation  

Eleven kan diskutere, argumentere og 
kommunikere hensigtsmæssigt i 
samarbejde og samvær med andre og 
reflektere over samspillet mellem 
formål og forskellige former for 
kommunikation 3. Eleven kan vælge og 
anvende  

og multimodale medier 
hensigtsmæssigt til 
kommunikation, 
informationssøgning og 
formidling  

4. Eleven kan skelne mellem 
virksomheders interne og 
eksterne kommunikation 5. 
Eleven kan  

demonstrere kendskab til 
sproglige normer i diverse 
kontekster, herunder det 
konkrete erhverv og elevens 
konkrete uddannelsesvalg  

informationssøgning og formidling  

4. Eleven kan skelne mellem og 
reflektere over virksomheders 
interne og eksterne 
kommunikation 5. Eleven kan 
demonstrere viden og bevidsthed 
om sproglige normer i diverse 
kontekster, herunder det konkrete 
erhverv og elevens konkrete 
uddannelsesvalg  

anvende it og multimodale  

medier hensigtsmæssigt og  

reflekteret til  

kommunikation, 
informationssøgning og formidling  

4. Eleven kan skelne mellem, 
reflektere over og vurdere 
virksomheders interne og eksterne 
kommunikation 5. Eleven kan 
forklare sproglige normer i diverse 
kontekster indenfor erhverv, 
uddannelse og samfund  

it og multimodale medier 
hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk 
til kommunikation, 
informationssøgning og formidling  

4. Eleven kan skelne mellem, 
reflektere over, vurdere og indgå i 
kritisk dialog om virksomheders 
interne og eksterne kommunikation 5. 
Eleven kan forklare og reflektere over 
sproglige normer i diverse kontekster 
indenfor erhverv, uddannelse, 
samfund og danskfaget  

LÆSNING   
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Niveau F   

Eleven kan læse og forstå 
teksters betydning i almene og 
erhvervsmæssige 
sammenhænge og anvende 
relevante læsestrategier i 
forhold til læseformål, 
teksttype og kontekst  

Eleven kan gennemføre 
målrettet og kritisk 
informationssøgning med 
relevans for det konkrete 
erhverv og den konkrete 
uddannelse  

Eleven kan ud fra læseformål 
og kendskab til teksttyper 
forberede og gennemføre 
læsning med relevans for det 
konkrete erhverv, den 
konkrete uddannelse  

Niveau E   

1. Eleven kan læse og forstå 
teksters betydning i almene og 
erhvervsmæssige sammenhænge 
og anvende  

relevante læsestrategier i forhold 
til læseformål, teksttype og 
kontekst 2. Eleven kan 
gennemføre målrettet og kritisk  

 informationssøgning med 
relevans for erhverv,  

 uddannelse og dagligdag 3. Eleven 
kan ud fra læseformål og kendskab 
til teksttyper forberede, 
gennemføre og redegøre for 
læsning med relevans for det 
konkrete erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen  

Niveau D   

1. Eleven kan læse, forstå og 
diskutere teksters betydning i 
almene og erhvervsmæssige 
sammenhænge og anvende  

relevante læsestrategier i forhold 
til læseformål, teksttype og 
kontekst 2. Eleven kan 
gennemføre målrettet og kritisk 
informationssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse, samfund 
og dagligdag  

3. Eleven kan ud fra læseformål, 
kontekst og  

 kendskab til teksttyper forberede, 
gennemføre og redegøre for 
læsning af relevans for erhverv, 
uddannelse og samfund og 
efterfølgende diskutere disse 
læsninger  

Niveau C   

1. Eleven kan læse, forstå og 
diskutere teksters betydning i 
almene og erhvervsmæssige 
sammenhænge og anvende  

relevante læsestrategier i forhold 
til læseformål, teksttype og 
kontekst 2. Eleven kan 
gennemføre målrettet og kritisk 
informationssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse, samfund 
og dagligdag  

3. Eleven kan ud fra læseformål, 
kontekst og kendskab til teksttyper 
forberede og gennemføre læsning 
af relevans for erhverv, 
uddannelse og samfund og 
efterfølgende  

 indgå i kritisk dialog om  

denne læsning  
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FORTOLKNING 

Niveau F   

Eleven kan forholde sig til 
kultur, sprog, erhverv og 
uddannelse gennem læsning 
og diskussion af tekster  

Eleven kan på et 
grundlæggende niveau 
analysere tekster med 
relevans for det konkrete 
erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen  

Niveau E   

 1. Eleven kan forholde sig til 
kultur, sprog, erhverv og 
uddannelse gennem analyse og 
diskussion af tekster 2. Eleven kan 
iagttage og analysere diverse 
tekster med relevans for det 
konkrete erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen  

Niveau D   

1. Eleven kan forholde sig til 
kultur, sprog, erhverv og 
uddannelse gennem analyse og 
diskussion af tekster 2. Eleven kan 
vælge og analysere diverse 
tekster, som er relateret til 
erhverv, uddannelse, samfund og 
dagligdag og anvende relevante 
analysemodeller 3. Eleven kan 
tolke og/eller uddrage relevant 
betydning af tekster, relateret til 
erhverv, uddannelse, samfund og 
dagligdag, på grundlag af analyse 
og diskutere tolkningen  

4. Eleven kan reflektere over og 
vurdere tekster relateret  

Niveau C   

1. Eleven kan forholde sig til 
kultur, sprog, historie, erhverv og 
uddannelse gennem analyse og 
diskussion af tekster 2. Eleven kan 
vælge og analysere diverse 
tekster, som er relateret til 
erhverv, uddannelse, samfund og 
dagligdag og anvende relevante 
analysemodeller 3. Eleven kan 
tolke og/eller  

uddrage relevant betydning af 
tekster, relateret til erhverv, 
historie, uddannelse, samfund og 
dagligdag, på grundlag af analyse  

4. Eleven kan metodisk  

  til erhverv, uddannelse, samfund 
og dagligdag på grundlag af 
analyse  

reflektere over og vurdere tekster 
relateret til erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag på grundlag 
af analyse og indgå i kritisk dialog 
om sin vurdering 5. Eleven kan 
perspektivere tekster relateret til 
erhverv, historie, uddannelse, 
samfund og dagligdag på grundlag 
af analyse  

FREMSTILLING   

Niveau F   

1. Eleven kan anvende 
relevante skrivestrategier og 
udtrykke sig  

forståeligt i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til 
situationen 2. Eleven kan 
planlægge, forberede og 
fremstille skriftlige og 
mundtlige tekster ved brug af 
teksttyper med direkte 
relevans for det konkrete 
erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen  

Eleven kan gå i dialog om egne 
og andres skriftlige produkter 
fra erhverv og uddannelse, 
herunder om  

skriveformål, målgruppe, 
genre og sprog  

Eleven kan anvende forskellige  

repræsentationsformer med 
relevans for den konkrete 
uddannelse 

Niveau E   

1. Eleven kan anvende relevante 
skrivestrategier og udtrykke sig 
forståeligt og varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en form, der passer 
til genre og situation 2. Eleven kan 
planlægge, forberede og fremstille 
forholdsvis korrekte skriftlige og 
mundtlige tekster ved brug af 
teksttyper med direkte relevans 
for det konkrete erhverv, den 
konkrete uddannelse og 
dagligdagen 3. Eleven kan gå i 
dialog om egne og andres skriftlige 
produkter fra erhverv og 
uddannelse, herunder om 
skriveformål, målgruppe, genre og 
sprog  

4. Eleven kan vælge og anvende 
hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med 
direkte relevans for det konkrete 
erhverv og den konkrete 
uddannelse 

Niveau D   

1. Eleven kan anvende relevante 
skrivestrategier og udtrykke sig 
forståeligt og varieret i skrift, tale, 
lyd og billede i en form, der passer 
til genre og situation 2. Eleven kan 
planlægge, forberede og fremstille 
formelt korrekte skriftlige og 
mundtlige tekster ved brug af 
teksttyper, der er relevante i 
forhold til emner og kontekster 
inden for erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag 3. Eleven 
kan sammenligne og gå i dialog i 
erhverv og uddannelse om egne 
og andres skriftlige produkter, 
herunder skriveformål, målgruppe, 
genre og sprog 4. Eleven kan 
vælge og anvende 
hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med 
relevans for erhverv og 
uddannelse 

Niveau C   

Eleven kan anvende relevante 
skrivestrategier og udtrykke sig 
forståeligt, varieret og nuanceret i 
skrift, tale, lyd og billede i en form, 
der passer til genre og situation  

Eleven kan planlægge,  forberede 
og fremstille  

formelt korrekte, varierede og 
nuancerede skriftlige og mundtlige 
tekster ved brug af teksttyper, der 
er relevante i forhold til emner og 
kontekster inden for erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag 
3. Eleven kan sammenligne og gå i 
kritisk dialog med folk fra 
uddannelse og erhverv om egne 
og andres skriftlige produkter, 
herunder om skriveformål, 
målgruppe, genre og sproglig stil 
og grammatisk forståelse  

4. Eleven kan vælge, anvende og 
begrunde hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med 
relevans for erhverv, uddannelse 
og samfund 
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BILAG 2, ENGELSK 

NIVEAUER OG VEJLEDENDE VARIGHED  

Niveau F: 2,0 uger 

Niveau E: 2,0 uger 

Eleverne vil igennem engelsk som valgfag få udviklet deres viden omkring sproget. De vil lære at kommunikere 

hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer. De vil i faget deltage aktivt i samtaler og diskutere forskellige emner. 

De vil blive præsenteret for samfundsforhold og kultur i andre engelsktalende lande. I faget vil der blive lagt vægt på 

tale, samtale, læse, skrive og lytte. De lære at uddybe og forklare forskellige stofområder på engelsk.    

Derudover vil der blive arbejdet med forskellige måder at præsentere forskellige emner.  

Antal lektioner: 60 (4 lek om ugen) 
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FAGLIGE MÅL:  

KOMMUNIKATION  

Niveau F   

På grundlæggende niveau forstå 
hovedindholdet af talt 
fremmedsprog om udvalgte 
afgrænsede emner,  

på grundlæggende niveau forstå 
hovedindholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om 
udvalgte afgrænsede emner,  

udtrykke sig mundtligt med en vis 
præcision i et sammenhængende 
sprog med afgrænset ordforråd 
inden for udvalgte afgrænsede 
emner,  

mundtligt præsentere 
hovedindholdet af de væsentlige 
informationer i udvalgte 
teksttyper,  

referere og præsentere et 
forberedt stofområde, 6. deltage 
med enkle sproglige udtryk i 
samtaler om udvalgte og 
afgrænsede emner,  

udtrykke sig skriftligt med en vis 
præcision og i et enkelt og 
sammenhængende sprog tilpasset 
udvalgte emner,  

anvende og bearbejde viden og 
informationer skriftligt inden for 
udvalgte afgrænsede emner, 
tekster og situationer og  

anvende multimodale medier, dvs. 
ord, billeder, film, animation og lyd 
til at kommunikere mundtligt og 
skriftligt.  

Niveau E   

Forstå hovedindholdet af talt 
fremmedsprog om udvalgte 
emner,  

forstå hovedindholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om 
udvalgte emner, 3. udtrykke sig 
mundtligt med præcision i et 
sammenhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden for 
udvalgte afgrænsede emner,  

4. redegøre mundtligt for 
indholdet af de væsentlige 
informationer i udvalgte 
teksttyper inden for erhverv, 5. 
redegøre for et forberedt 
stofområde,  

6. deltage i samtaler og diskutere 
udvalgte emner, 7. udtrykke sig 
skriftligt med præcision og i et  

sammenhængende sprog tilpasset 
emner og kontekster,  

anvende og bearbejde viden og 
informationer skriftligt inden for 
udvalgte emner, tekster og 
situationer og  

anvende multimodale medier, dvs. 
ord, billeder, film, animation og lyd 
til at kommunikere mundtligt og 
skriftligt.  

Niveau D   

Forstå indholdet af talt 
fremmedsprog om alsidige emner,  

forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om 
alsidige emner, 3. udtrykke sig 
mundtligt med præcision i et 
sammenhængende sprog  

med alsidigt ordforråd inden for 
varierede emner,  

redegøre mundtligt for indholdet 
af de væsentlige informationer i 
forskellige teksttyper,  

redegøre for, forklare og uddybe 
et forberedt stofområde,  

deltage aktivt i samtaler og 
diskutere alsidige emner, 7. 
udtrykke sig skriftligt med 
præcision og i et  

sammenhængende sprog  

tilpasset alsidige emner og 
kontekster,  

anvende, bearbejde og 
kommentere viden og 
informationer skriftligt inden 

 for alsidige emner, tekster  

og situationer og  

anvende multimodale medier, dvs. 
ord, billeder, film, animation og 
lyd til at kommunikere mundtligt 
med sikkerhed.  

Niveau C   

Forstå indholdet af talt 
fremmedsprog om varierede og 
alsidige emner.  

forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om 
alsidige og varierede emner,  

udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhængende 
sprog  

med alsidigt og varieret ordforråd 
inden for varierede  

emner, genrer og situationer,  

redegøre mundtligt for og forklare 
indholdet af alsidige og varierede 
tekster og teksttyper,  

redegøre for, forklare, uddybe og 
kommentere et forberedt 
stofområde,  

tage initiativ til og deltage aktivt i 
samtaler og diskutere varierede og 
komplekse emner i et sprog 
afpasset til situation og 
samtalemønster,  

udtrykke sig skriftligt med høj grad 
af præcision og i et 
sammenhængende sprog afpasset 
alsidige og komplekse emner og 
kontekster, anvende, bearbejde og 
kommentere og analysere viden 
og informationer skriftligt inden 
for alsidige og varierede emner, 
tekster og situationer og  

anvende multimodale medier, dvs. 
ord, billeder, film, animation og 
lyd, til at kommunikere med 
sikkerhed og variation mundtligt 
og skriftligt.  

KOMMUNIKATIONSSTRATEGIER   

Niveau F og E   

Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i 
forhold til teksttype, situation og formål,  

afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, herunder bruge 
omskrivninger, overbegreber og synonymer,  

afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden 
om skriveprocessens faser,  

opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik,  

Niveau D og C   

Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til 
teksttype, situation og formål, vælge hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, 
overbegreber og synonymer,  

vælge skrivestrategier efter skriveformål, herunder anvende viden om 
skriveprocessens faser, anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt 
til oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, 
ordbogsopslag, kildesøgning og  

stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduktion og 
anvende informationer og kilder, selvstændigt og kritisk.  

tekstproduktion og anvende informationer og kilder selvstændigt og 
kritisk.  
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SPROGBRUG SPROGTILEGNELSE   

Niveau F   

På grundlæggende niveau 
anvende et tilstrækkeligt præcist 
og afgrænset ordforråd inden for 
udvalgte emner,  

udtale fremmedsproget  

klart, tydeligt og forståeligt med et 
afgrænset og veldefineret 
ordforråd inden for udvalgte 
emner og i udvalgte situationer, 
tale og skrive  

fremmedsproget så centrale 
grammatiske regler med betydning 
for hensigtsmæssig 
kommunikation følges og anvende 
grundlæggende regler for 
opbygning af tekster med sans for  

struktur og sammenhæng inden 
for relevante, tekster og medier i 
erhverv, uddannelse, samfund og 
personlige og almene forhold.  

Niveau E   

Anvende et præcist og afgrænset 
ordforråd inden for udvalgte 
emner, udtale fremmedsproget 
klart, tydeligt og præcist med et 
afgrænset og veldefineret 
ordforråd inden for udvalgte 
emner og i udvalgte situationer, 3. 
tale og skrive  

fremmedsproget, så centrale 
grammatiske regler med betydning 
for  

hensigtsmæssig og effektiv 
kommunikation følges og anvende 
væsentlige og grundlæggende 
regler for opbygning af tekster 
med sans for struktur og 
sammenhæng inden for relevante 
genrer, tekster og medie i erhverv, 
uddannelse og samfund samt 
personlige og almene forhold.  

Niveau D   

Anvende et præcist og alsidigt 
ordforråd inden for relevante 
emner, udtale fremmedsproget 
klart, tydeligt og præcist med et 
alsidigt ordforråd inden for 
varierede emner og kontekster,  

3. tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med 
betydning for  

hensigtsmæssig og effektiv 
kommunikation følges med en høj 
grad af korrekt sprogbrug og  

anvende væsentlige regler for 
opbygning af tekster med sans for 
struktur og sammenhæng inden 
for relevante genrer, tekster og 
medier i erhverv, uddannelse og 
samfund samt almene og 
personlige forhold.  

Niveau C   

Anvende et præcist og varieret 
ordforråd inden for varierede 
relevante emner, udtale 
fremmedsproget klart, tydeligt, 
flydende og præcist med et alsidigt  

 ordforråd inden for varierede  

og komplekse emner og 
kontekster,  

3. tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med 
betydning for  

hensigtsmæssig og effektiv 
kommunikation følges med sans 
for korrekt og varieret sprogbrug 
og anvende og forklare væsentlige 
regler for opbygning af tekster 
med sans for struktur og 
sammenhæng inden for relevante 
genrer, tekster og medier i 
erhverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene 
forhold.  

KULTUR- OG SAMFUNDSFORHOLD   

Niveau F  Opnå og anvende 
grundlæggende viden om adfærd, 
normer og værdier hos brugere af  

fremmedsproget i erhverv, 
samfund og i personlige og almene 
sammenhænge, drage 
sammenligninger og genkende 
enkle forskelle mellem egen kultur 
og andres kultur og identificere 
grundlæggende viden om erhverv, 
kultur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger 
fremmedsproget som modersmål 
eller som internationalt 
kommunikationsmiddel.  

Niveau E   

Opnå og anvende viden om 
adfærd, normer og værdier hos 
brugere af  

fremmedsproget i erhverv, 
samfund og i personlige og almene 
sammenhænge, drage 
sammenligninger og genkende 
forskelle mellem egen kultur og 
andres kultur og  

anvende viden om erhverv, kultur 
og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger 
fremmedsproget som modersmål 
eller som  

internationalt 
kommunikationsmiddel.  

Niveau D   

Opnå, anvende og redegøre for 
viden om adfærd, normer og 
værdier hos brugere af 
fremmedsproget i erhverv, 
samfund og i personlige og almene 
sammenhænge, drage 
sammenligninger og redegøre for 
forskelle mellem egen kultur og 
andres kultur og anvende viden 
om erhverv, kultur og samfund i 
kontakten med mennesker, der 
bruger fremmedsproget som 
modersmål eller som  

internationalt 
kommunikationsmiddel.  

Niveau C   

Opnå, anvende og redegøre for og 
reflektere over viden om adfærd, 
normer og værdier hos brugere af 
fremmedsproget i erhverv, 
samfund samt i personlige og 
almene sammenhænge, drage 
sammenligninger mellem egen 
kultur og andres kultur samt 
redegøre for og forklare disse 
forskelle og  

anvende viden om erhverv, kultur 
og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger 
fremmedsproget som modersmål 
eller som  

internationalt 
kommunikationsmiddel.  
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BILAG 3, MATEMATIK 

NIVEAUER OG VEJLEDENDE VARIGHED  

Niveau F: 2,0 uger 

Niveau E: 2,0 uger 

Eleverne vil igennem matematik som valgfag få udviklet deres viden omkring faget. Formålet med faget er, at eleverne 

bliver i stand til at anvende matematisk modellering til løsning eller analyse af praktiske opgaver og til at 

kommunikere derom. Hvor faget indgår som obligatorisk del af en erhvervsuddannelse, bidrager det til elevernes 

erhvervsfaglige kvalificering, således at de bliver i stand til at foretage beregninger inden for det relevante 

erhvervsområde. 

Formålet med matematik i erhvervsuddannelserne er endvidere at give eleven grundlag for videre uddannelse. 

Antal lektioner: 60 (4 lek om ugen) 

FAGLIGE MÅL OG FAGLIGT INDHOLD 

Niveau F  

Matematisk modellering er 

det centrale mål, som de 

øvrige mål relaterer sig til. 

Skolen beskriver valg af 

erhvervsfagligt emne, 

supplerende stof samt 

sammenhængen mellem 

målene og stoffet i den lokale 

undervisningsplan. 

Niveau E  

Matematisk modellering er 

det centrale mål, som de 

øvrige mål relaterer sig til. 

Skolen beskriver valg af 

erhvervsfagligt emne, 

supplerende stof samt 

sammenhængen mellem 

målene og stoffet i den lokale 

undervisningsplan. 

Niveau D  

Skolen beskriver valg af 

supplerende stof, 

projektforløbet samt 

sammenhængen mellem 

målene og stoffet i den 

lokale undervisningsplan. 

Niveau C  

Skolen beskriver valg af 

supplerende stof, 

projektforløbet samt 

sammenhængen mellem 

målene og stoffet i den 

lokale undervisningsplan. 

 

FAGLIGE MÅL 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau F  

1. Foretage matematisk 

modellering til løsning af 

praktiske opgaver fra erhverv, 

hverdag eller samfund 

(modelleringskompetence), 

herunder 

2. genkende matematikken i 

praktiske situationer 

(tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

3. anvende tal og symboler, 

der repræsenterer kendte 

forhold, samt enkle 

formeludtryk i deres 

Niveau E  

1. Foretage matematisk 

modellering til løsning af enkle 

og sammenhængende 

praktiske opgaver fra erhverv, 

hverdag eller samfund, 

herunder 

(modelleringskompetence), 

2. genkende enkle og 

sammenhængende 

matematiske opgaver i 

praktiske situationer 

(tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

3. anvende tal og symboler, 

der repræsenterer kendte 

Niveau D  

1. Anvende matematisk 

modellering til løsning af 

opgaver og undersøgelse af 

spørgsmål fra erhverv, 

hverdag eller samfund, 

herunder opstilling, 

afgrænsning og løsning af 

opgaven samt fortolkning af 

det fremkomne resultat 

(modellerings- og 

ræsonnementskompetence), 

2. anvende tal og ukendte 

symboler samt opstille og 

anvende kendte formeludtryk 

(symbolkompetence), 

Niveau C  

1. Anvende matematisk 

modellering til formulering, 

afgrænsning, analyse og 

løsning af enkle som 

komplekse opgaver samt 

undersøgelse af spørgsmål fra 

erhverv, hverdag eller 

samfund, herunder vurdere og 

reflektere over resultatet og 

dets validitet 

(modelleringskompetence), 

2. anvende tal og symboler 

samt kendte og ukendte 

formeludtryk præcist 

(symbolkompetence), 
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grundform 

(symbolkompetence), 

4. gøre rede for anvendte 

matematiske løsningsmetoder 

(kommunikationskompetence) 

og 

5. anvende relevante 

hjælpemidler 

(hjælpemiddelkompetence). 

forhold, samt anvende og 

omforme enkle formeludtryk 

(symbolkompetence), 

4. forklare anvendte 

matematiske løsningsmetoder 

og gøre rede for den dertil 

anvendte matematik 

(kommunikationskompetence) 

og 

5. anvende relevante 

hjælpemidler 

(hjælpemiddelkompetence). 

3. forstå, anvende og gøre 

rede for matematiske 

definitioner, begreber, og 

tankegang og metoder 

(tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

4. kommunikere mundtligt og 

skriftligt om matematikken og 

dens anvendelse, herunder 

veksle mellem 

hverdagssproget og det 

matematiske symbolsprog 

(kommunikationskompetence) 

og 

5. anvende relevante 

hjælpemidler 

(hjælpemiddelkompetence). 

3. forstå og anvende 

matematiske begreber, 

tankegang og metoder samt 

vælge og gøre rede for 

forskellige repræsentationer af 

det samme matematiske stof 

(tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

4. formidle forhold af 

matematisk karakter mundtligt 

og skriftligt ved vekslende 

anvendelse af et præcist 

matematisk symbolsprog og 

hverdagssproget 

(kommunikationskompetence), 

5. anvende relevante 

hjælpemidler 

(hjælpemiddelkompetence) og 

6. udføre og forholde sig til 

eget og andres ræsonnement 

(ræsonnementskompetence). 

 

TAL- OG SYMBOLBEHANDLING 

Niveau F  

1. Almindelige 

regneoperationer med 

tal- og formeludtryk 

2. Regningsarternes 

hierarki 

3. Procentregning 

4. Mål og vægt 

5. Forholdsregning 

6. Anvendelse af 

regnetekniske 

hjælpemidler 

Niveau E  

1. Almindelige 

regneoperationer med 

tal- og formeludtryk 

2. Procentregning 

3. Rentesregning 

4. Forholdsregning. 

5. Løsning af ligninger af 

første grad 

6. Anvendelse af 

regnetekniske 

hjælpemidler 

Niveau D  

1. Almindelige 

regneoperationer med tal 

og symboludtryk 

2. Brøkregning 

3. Procent, potens og rod 

4. Anvendelse af 

regnetekniske hjælpemidler 

5. Løsning af ligninger af 

første grad samt to ligninger 

med to ubekendte 

Niveau C  

1. Regneregler, herunder 

parenteser og 

regningsarternes hierarki 

2. Regning med procent, 

potenser og rødder 

3. Simpel algebraisk 

manipulation 

4. Reduktion 

5. Anvendelse af 

regnetekniske 

hjælpemidler 
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ERHVERVSFAGLIGT EMNE/PROJEKTFORLØB 

Niveau F og E  

Erhvervsfagligt emne  

Det valgte emne skal omfatte erhvervsfaglige 

beregninger. 

Der kan arbejdes med to eller flere mindre 

erhvervsfaglige emner i stedet for et større. For 

elever, der gennemfører faget som valgfri 

aktivitet, kan der vælges emner fra hverdag 

eller samfund i stedet for et erhvervsfagligt 

emne. 

Niveau D og C  

Projektforløb  

I undervisningen inddrages et projektforløb, hvor eleven får 

mulighed for at anvende matematikken til at undersøge 

spørgsmål af praktisk karakter ved hjælp af matematisk 

modellering. 

Hvor undervisningen er obligatorisk i en uddannelse, tages der 

udgangspunkt i situationer fra elevens erhverv. 

Der kan eventuelt inddrages andre forhold. Hvor undervisningen 

er tilvalgt, findes emnet for projektet i erhverv, det private liv 

eller samfundet. 

Projektforløbet har udgangspunkt i et projektoplæg udarbejdet 

af læreren. Projektoplægget fastsætter rammerne for projektet 

og sikrer et tilstrækkeligt matematisk niveau. Projektforløbet 

skal give eleven mulighed for at arbejde med opstilling, 

afgrænsning, løsning og konklusion på spørgsmålene samt 

fortolkning af resultatet. 

 

SUPPLERENDE STOF 

Niveau F  

Der vælges mindst et 

af emnerne geometri, 

funktioner og grafer 

samt statistik. 

Niveau E  

Der vælges mindst to 

af emnerne geometri, 

funktioner og grafer 

samt statistik. 

Niveau D  

Der vælges mindst to 

af emnerne geometri, 

funktioner og grafer 

samt statistik. 

Niveau C  

Der vælges mindst tre af emnerne 

geometri, funktioner og grafer, 

trigonometri, rentes- og 

annuitetsregning samt statistik. 

 

GEOMETRI 

Niveau F  

1. Enkle plangeometriske 

figurer (cirkel, trekant og 

firkant) 

2. Enkle rumlige figurer 

(cylinder og prisme) 

3. Målestoksforhold 

4. Pythagoras’ 

læresætning 

5. Trigonometri i 

retvinklede trekanter 

Niveau E  

1. Enkle og 

sammensatte 

plangeometriske 

figurer 

2. Rumlige figurer 

3. Masse og massefylde 

4. Målestoksforhold 

5. Pythagoras’ 

læresætning 

6. Trigonometri i 

retvinklede trekanter 

Niveau D  

1. Plangeometriske figurer 

2. Rumlige figurer 

3. Trigonometriske formler for 

retvinklede trekanter samt sinus- 

og cosinusrelationerne 

Niveau C  

1. Plangeometriske 

figurer samt punkt, 

linjer og vinkler 

2. Rumlige figurer, 

herunder rumfang og 

overfladeareal 
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FUNKTIONER OG GRAFER 

Niveau F  

1. Koordinatsystemet 

2. Forståelse og 

anvendelse af grafiske 

fremstillinger i 

almindelighed 

3. Ligefrem 

proportionalitet med 

dertil hørende 

funktioner og grafisk 

beskrivelse 

4. Løsning af ligninger 

af første grad 

Niveau E  

1. Funktionsbegrebet, 

herunder 

funktionsbegrebet som 

model til at beskrive 

sammenhænge og 

forandringer 

2. Lineære funktioner 

3. Omvendt 

proportionalitet med 

dertil hørende funktioner 

og grafisk beskrivelse 

4. Løsning af to ligninger 

med to ubekendte 

Niveau D  

1. Koordinatsystemet 

2. Funktionsbegrebet 

3. Ligefrem og omvendt 

proportionalitet med 

tilhørende grafisk beskrivelse 

og løsning af ligninger og 

uligheder, herunder løsning af 

to ligninger med to 

ubekendte 

4. Procentuel vækst, 

herunder rentesregning, med 

tilhørende grafisk fremstilling 

Niveau C  

1. Koordinatsystemet 

2. Lineære funktioner, 

andengradsfunktioner, 

eksponentielle funktioner og 

logaritmefunktioner med 

tilhørende grafiske afbildninger 

3. Regressionsanalyse 

4. Løsning af ligninger og 

simple uligheder 

 

STATISTIK 

Niveau F  

1. Fremstilling og 

fortolkning af statistiske 

beskrivelser 

2. Læsning, forståelse og 

vurdering af statistiske 

fremstillinger 

3. Præsentation af 

statistisk materiale i 

form af tabeller, 

diagrammer og grafer 

4. Bestemmelse af 

gennemsnit, typetal og 

variationsbredde 

Niveau E  

1. Fremstilling og 

fortolkning af statistiske 

beskrivelser 

2. Læsning, forståelse og 

vurdering af statistiske 

fremstillinger 

3. Præsentation af 

statistisk materiale i form 

af tabeller, diagrammer og 

grafer 

4. Fastsættelse af median 

og kvartilsæt. 

5. Hyppighed- og 

frekvensfunktioner 

Niveau D  

1. Empiriske 

observationssæt, herunder 

grafiske beskrivelser 

2. Udtræk fra database og 

opstilling af tabeller 

3. Grafisk beskrivelse af 

observationssæt, herunder 

frekvensfunktioner og 

sumfunktioner 

4. Fastsættelse af fraktiler 

Niveau C  

1. Empiriske 

observationssæt, herunder 

grafiske beskrivelser og 

statistiske deskriptorer 

2. Udtræk af data fra 

database. 

3. Konstruktion af tabeller 

4. Grafisk beskrivelse af 

observationssæt, herunder 

frekvensfunktioner og 

sumfunktioner 

5. Middelværdi, varians og 

standardafvigelse 
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TRIGONOMETRI 

Udbydes kun som selvstændigt emne på niveau C. 

Niveau C  

1. Enhedscirkelen 

2. Sinus, cosinus og deres respektive grafer 

3. Trigonometriske funktioner 

4. Trigonometriske formler for retvinklede trekanter samt sinus- og cosinusrelationerne 

 

INDEKSTAL, RENTES- OG ANNUITETSREGNING 

Udbydes kun på niveau C. 

Niveau C  

1. Rentesregning, herunder frem- og tilbageskrivning af en kapital, beregning af rentefod, antal terminer og 

gennemsnitlig procent 

2. Årlig effektiv rente 

3. Kendskab til årlig omkostning i procent 

4. Indextal 

5. Annuitetsregning, herunder opsparings- og gældsannuitet, beregning af annuitetsydelse, rentefod og antal 

ydelser 

6. Amortisationsplan 

 

 

TILRETTELÆGGELSE  

DIDAKTISKE PRINCIPPER 

Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske opgaver, der viser matematikkens anvendelse i praksis og samtidig giver eleven mulighed 

for at vedligeholde og udbygge sine matematiske kompetencer. Hvor faget er obligatorisk i en uddannelse, bidrager undervisningen til 

elevens erhvervsuddannelse derved, at den sætter eleven i stand til at foretage de beregninger, der hører til uddannelsens samlede 

faglighed. Undervisningen kan endvidere indeholde opgaver fra elevernes hverdag eller det omgivende samfund. 

Niveau F og E  

Fokus i undervisningen er på de matematiske kompetencer 

og matematikkens anvendelse til løsning af praktiske 

opgaver. Eleverne undervises i at identificere matematikken, 

hvor den findes i deres erhverv, hverdag eller i samfundet, 

og i at vælge model blandt kernestoffet og det supplerende 

stof til løsning af sådanne praktiske opgaver. Der arbejdes 

både med lukkede og åbne opgaver. 

Niveau D og C  

Der arbejdes med matematikken som model for 

løsning af praktiske opgaver og de dermed 

forbundne muligheder og begrænsninger. 

Undervisningen tilrettelægges med henblik på at 

fremme elevernes udvikling af matematiske 

kompetencer i modellering, symbolbehandling, 

ræsonnement og kommunikation. Disse 

kompetencer skal eleven udvikle gennem 
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Eleven undervises endvidere i at læse og forstå matematik i 

tekster, diagrammer m.v. Løsning af de praktiske opgaver og 

dokumentation deraf er centralt i undervisningen. 

beskæftigelse med emnerne i kernestoffet og det 

supplerende stof. 

Kompetencen matematisk modellering udvikles i 

fuldt omfang i projektforløbet, hvor eleven arbejder 

med analyse af komplekse spørgsmål. 

 

ARBEJDSFORMER 

I undervisningen benyttes forskelligartede aktiviteter og arbejdsformer, der tilsammen udvikler elevens samlede matematiske 

kompetenceprofil. 

Niveau F og E  

Fokus er på matematisk modellering. 

En betydelig del af undervisningen omfatter 

identifikation og løsning af matematikholdige 

opgaver fra elevens uddannelse. Der kan 

endvidere arbejdes med opgaver af mere almen 

karakter. For at fremme elevernes forståelse af 

matematikken og dens anvendelse, arbejdes der 

med både skriftlig og mundtlig formidling. 

Niveau D og C  

Projektarbejdsformen vil have en betydelig vægt i 

undervisningen. 

En betydelig del af undervisningen omfatter identifikation og 

løsning af matematikholdige opgaver fra praksissituationer 

uden for matematikken. Konkrete beregninger eller 

matematiske spørgsmål fra elevens uddannelse, hverdag eller 

det omgivende samfund inddrages i undervisningen. Der 

arbejdes med elevens evne til at identificere matematiske 

spørgsmål i deres faglige og personlige hverdag. 

For at fremme elevernes forståelse af matematikken og dens 

anvendelse, arbejdes der med både skriftlig og mundtlig 

formidling. 

 

IT 

Niveau F og E  

Lommeregner og korrekt brug til relevante 

beregninger indgår i undervisningen. 

Digitale medier inddrages, hvor det er relevant 

som didaktisk hjælpemiddel til at fremme 

elevens forståelse af matematikken. 

Skolen fastlægger, hvilke elektroniske 

hjælpemidler, der indgår i undervisningen. 

Niveau D og C  

Lommeregner og/eller andre digitale medier inddrages, hvor det 

er relevant. It integreres som et naturligt hjælpemiddel i elevens 

arbejde med udvikling af de matematiske kompetencer. 

Skolen fastlægger, hvilke elektroniske hjælpemidler, der indgår i 

undervisningen. 

 

SAMSPIL MED ANDRE FAG 

Undervisningen i matematik tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen i uddannelsens øvrige fag i det omfang, der indgår 

matematikholdige opgaver i disse. 

DOKUMENTATION 

Niveau F og E  

Eleven udarbejder tre dokumentationer, hvori eleven 

demonstrerer matematisk modellering af praktiske 

opgaver. Der arbejdes med såvel lukkede som åbne 

Niveau D og C  

I forbindelse med projektforløbet udarbejder eleven 

en projektrapport, der omfatter undersøgelse og 

analyse af spørgsmål med alment eller erhvervsfagligt 
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opgaver. Valg af matematisk model samt metode til 

løsning af opgaverne skal fremgå af dokumentationen. De 

valgte dokumentationer skal tilsammen dække de emner, 

der er arbejdet med i undervisningen, herunder det 

erhvervsfaglige emne. Elever, der gennemfører faget som 

valgfri undervisning, kan vælge andet 

anvendelsesområde. Dokumentationerne kan udarbejdes 

som en del af den almindelige opgaveløsning i klassen. 

Dokumentationerne godkendes af læreren. Aflevering og 

godkendelse af dokumentationerne er en forudsætning 

for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve. 

indhold. Hvis det valgte emne allerede har været 

behandlet, skal der ske en uddybning af det i forløbet. 

Projektrapporten skal indeholde opstilling og 

afgrænsning af de spørgsmål, der arbejdes med, 

beregninger samt konklusion. Projektrapporten 

godkendes af læreren, når det vurderes, at den har 

omfang og kvalitet til at danne baggrund for en del af 

den mundtlige eksamination. 

 

EVALUERING 

LØBENDE EVALUERING 

Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring. Fokus for evalueringen er elevens progression i forhold til 

at kunne vælge korrekt model til løsning af praktiske opgaver, til at kunne aktivere modellerne oplistet i kernestoffet og det valgte 

supplerende stof samt til at kunne anvende løsningsmetoder korrekt og dokumentere sin løsning. 

AFSLUTTENDE STANDPUNKTSBEDØMMELSE 

Kriterierne for afgivelse af den afsluttende standpunktsbedømmelse er de samme som for den afsluttende prøve, jf. pkt. 5.3.3. 

AFSLUTTENDE PRØVE 

Der henvises til § 9 for uddannelser, der udbydes med caseeksamen. 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en mundtlig prøve. 

Niveau F og E  

Den afsluttende prøve varer to timer. 

Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet 

af læreren. Prøveoplægget indeholder både lukkede og 

åbne spørgsmål. Spørgsmålene har udgangspunkt i en 

praktisk situation og kan referere til elevernes 

dokumentation. Spørgsmålene giver eleven mulighed for 

at demonstrere opnåelse af de matematiske 

kompetencer, som beskrevet i fagets mål med fokus på 

matematisk modellering. Spørgsmålene dækker bredt 

inden for matematiske emner fra kernestoffet og det 

supplerende stof, som er behandlet i undervisningen. 

Eleven arbejder i prøvetiden med det udleverede 

prøveoplæg. Eleverne kan arbejde individuelt eller parvis. 

Skolen beslutter, om eleverne kan vælge at arbejde 

parvis. 

Skolen fastsætter, hvilke digitale hjælpemidler eleven har 

adgang til under prøven. 

Prøveoplæg samt en oversigt over, hvad der er arbejdet 

med i undervisningen, sendes til censor forud for prøvens 

afholdelse. 

Niveau D og C  

Der gives 30 minutters forberedelsestid pr. elev til 

prøven. I forberedelsen medbringer eleven egne noter 

samt formelsamling. Eleven må ikke kunne 

kommunikere under forberedelsen. Eksaminationen af 

den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive 

votering. Under eksaminationen må eleven støtte sig 

til projektrapporten, det udleverede spørgsmål med 

evt. bilag, formelsamling samt notater udarbejdet 

under forberedelsen. 

Eksaminationens ene del tager udgangspunkt i 

projektrapporten. Eleven skal kunne fremdrage 

væsentlige sider i det behandlede projektemne og 

demonstrere viden om og indsigt i de områder af 

matematikken, der er behandlet i rapporten. 

Eksaminationens anden del tager udgangspunkt i et 

lodtrukkent spørgsmål. Eksaminator udarbejder et 

passende antal spørgsmål, der tilsammen dækker de 

områder, der er behandlet i undervisningen. 

Eleven vælger rækkefølgen af projektrapporten og det 

lodtrukne spørgsmål. 
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Op til fire elever aflægger prøve samtidig. 

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30. 

minutter, inklusiv votering Eksaminationen foregår ved, 

at lærer og censor taler med den enkelte elev om dennes 

arbejde med matematikken. . Eksaminators og censors 

samtale med den enkelte elev fordeles over prøvetiden. . 

Under eksaminationen gør eleven rede for de 

beregninger, der er foretaget. Eleven kan henvise til eller 

inddrage eksempler fra de medbragte dokumentationer. 

Eksaminator og censor kan stille uddybende spørgsmål. 

Eleven medbringer sin dokumentation samt evt. andre 

noter og formelsamling. 

Skolen fastsætter, hvilke øvrige hjælpemidler, 

herunder digitale hjælpemidler, eleven har adgang til 

under prøven. 

Prøvespørgsmål, elevens projektrapport samt en 

oversigt over, hvad der er arbejdet med i 

undervisningen, fremsendes til censor forud for 

prøvens afholdelse. 

 

EKSAMENSGRUNDLAG 

Niveau F og E  

Prøven tager udgangspunkt i et prøveoplæg udarbejdet af 

læreren. Prøveoplægget tildeles eleven ved lodtrækning. 

Niveau D og C  

Den afsluttende prøve omfatter projektrapporten 

samt et spørgsmål, som eleven får ved lodtrækning. 

 

BEDØMMELSESGRUNDLAG  

Niveau F og E  

Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter. 

Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af elevens 

mundtlige præstation. 

Niveau D og C  

Karakteren for prøven gives på baggrund af en 

helhedsvurdering af elevens mundtlige 

præstation. 

 

BEDØMMELSESKRITERIER 

Niveau F og E  

Bedømmelsen er en vurdering af, i 

hvilket omfang elevens præstation 

lever op til de faglige mål, som de er 

angivet i pkt. 2.1. I denne vurdering 

lægges der vægt på, om eleven: 

1. Kan anvende matematisk 

modellering til løsning af 

foreliggende opgaver, herunder: 

a. Kan genkende matematikken, 

hvor den forekommer i praktiske 

situationer, 

b. kan vælge korrekt matematisk 

model til løsning af praktiske 

opgaver, 

c. kan foretage enkle beregninger 

korrekt, 

Niveau D  

Bedømmelsen er en vurdering af, i 

hvilket omfang elevens præstation 

har opnået de faglige mål, som de 

er angivet i pkt. 2.1. I denne 

vurdering lægges der vægt på, om 

eleven: 

1. Har grundlæggende 

matematiske færdigheder, 

herunder: 

a. Kan håndtere tal og symboler, 

b. kan anvende formler til 

beregning af ukendte størrelser, 

c. har kendskab til matematiske 

metoder og kan anvende dem 

korrekt og 

Niveau C  

Bedømmelsen er en vurdering af, i 

hvilket omfang elevens præstation 

har opnået de faglige mål, som de er 

angivet i pkt. 2.1. I denne vurdering 

lægges der vægt på, om eleven: 

1. Har grundlæggende matematiske 

færdigheder, herunder: 

a. Kan håndtere tal og symboler i 

konkrete og abstrakte 

sammenhænge, 

b. kan anvende formler til beregning 

af ukendte størrelser, 

c. har kendskab til matematiske 

metoder og kan anvende dem 

korrekt, 

d. kan udføre ræsonnement og 
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d. kan håndtere tal samt symboler, 

der repræsenterer kendte forhold, 

e. kan anvende enkle formler til 

simpel beregning af ukendte 

størrelser, 

f. har kendskab til matematiske 

metoder og kan anvende dem 

korrekt og 

g. kan anvende hjælpemidler 

korrekt. 

2. kan dokumentere beregninger og 

opgaveløsninger, herunder: 

a. Kan forklare matematiske 

beregninger og følgeslutninger, 

b. kan dokumentere beregninger 

skriftligt og 

c. kan forklare de matematiske 

emner og give eksempler på deres 

anvendelse. 

d. kan anvende hjælpemidler 

korrekt. 

2. kan anvende matematik på 

foreliggende opgaver og 

spørgsmål, herunder: 

a. Kan genkende matematikken, 

hvor den forekommer i praksis, 

b. kan vælge korrekt matematisk 

model til løsning af praktiske 

opgaver og undersøgelse af åbne 

spørgsmål og 

c. kan foretage beregninger 

korrekt. 

3. kan dokumentere beregninger 

og undersøgelser, herunder: 

a. Kan dokumentere beregninger 

skriftligt, 

b. kan forklare matematiske 

beregninger og følgeslutninger 

mundtligt og 

c. kan forklare de matematiske 

emner og give eksempler på deres 

anvendelse. 

e. kan anvende hjælpemidler korrekt. 

2. kan anvende matematik på 

foreliggende opgaver og spørgsmål, 

herunder: 

a. Kan genkende matematikken, hvor 

den forekommer i praksis, 

b. kan vælge korrekt matematisk 

model til løsning af praktiske opgaver 

og analyse af åbne spørgsmål, 

c. kan reflektere over løsninger og 

deres muligheder og begrænsninger 

og 

d. kan foretage beregninger korrekt. 

3. kan dokumentere beregninger og 

problemløsninger, herunder: 

a. Kan dokumentere beregninger 

skriftligt, 

b. kan forklare matematiske 

beregninger og følgeslutninger 

mundtligt og 

c. kan forklare de matematiske 

emner og give eksempler på deres 

anvendelse. 

 

  

 

 

  

  

  


