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SKOLEPERIODER & VALGFAG 
Kontoruddannelsen Offentlig Administration  

Du skal vælge 5 ugers valgfag i samarbejde med din virksomhed, som en del af uddannel-

sen. Du kan derudover vælge op til 4 ugers ekstra valgfag som påbygning. Som påbygning 

kan du også vælge mellem alle valgfag på privat administration. 

Det er dit eget ansvar at sikre, at du har taget de nødvendige valgfag før du skal til den af-

sluttende eksamen/fagprøve. 

Tilmelding til valgfag sker til Betina på bnie@nextkbh.dk minimum 4 uger før opstart af fa-

get. Skriv dit fulde navn, fødselsdato, uddannelsen du går på og valgfaget du ønsker. 

Vi gør opmærk som på, at vi kan være nødsaget til at flytte eller aflyse valgfag såfremt der 

ikke er nok tilmeldte. I såfald vil tilmeldte få besked 3-4 uger før faget skulle have kørt. 

Er du på gammel uddannelsesordning, version 6, vil dit uddannelsesforløb se anderledes 

ud. Kontakt vores studieadministartion for nærmere information på bnie@nextkbh.dk.  

 

 

OPSTART AF SKOLEPERIODER 2020 
Skoleperiode 1  uge 48-50  

 

VALGFAG 2020 
Præsentationsteknik og personlig fremtræden  uge 8 

Informationsindsamling, validering og strukturering af data uge12 

 (forudsætter gennemført skoleperiode 3) 

EU og internationalisering (studietur til Bruxelles) – del af sk.per 2 uge 17 

Kommunikation i praksis 1 (AU ekspertfag)* (1/2)   uge 24 

(uge 1 ud af 2. Forudsætter gennemført skoleperiode 1 samt valgfaget 
Mundtlig kommunikation)    

Kommunikation i praksis 2 (AU ekspertfag) (2/2)   uge 25 

 (uge 2 ud af 2. Kan med fordel tages tæt på fagprøven) 
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Borgerkommunikation 2 (AU expertfag)* - påbygningsfag uge 25 

(Forudsætter gennemført skoleperiode 2 samt valgfagene Mundtlig kommu-
nikation og Udvidet skriftlig kommunikation. Bør tages tæt på fagprøven.) 

HR og personaleadministration   uge 26 

 (Forudsætter gennemført skoleperiode 2) 

Projektkoordination    uge 35 

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering  uge 36 

Udvidet skriftlig kommunikation for offentlig administration uge 37 

Kommunikation i praksis 1 (AU ekspertfag)* (1/2)   uge 37 

 (Uge 1 ud af 2. Forudsætter gennemført skoleperiode 1)  

Præsentationsteknik og personlig fremtræden  uge 40 

Økonomistyring i det offentlige   uge 44 

Projektstyring i praksis (AU expertfag)   uge 51 

 (Forudsætter gennemført valgfag Projektkoordination) 

 

*Det anbefales at vælge enten Kommunikation i praksis eller Borgerkommunikation 

 

OPSTART AF SKOLEPERIODER 2021 
Skoleperiode 1  uge 48-50  

 

VALGFAG 2021 
Informationsindsamling, validering og strukturering af data uge 3 

 (forudsætter gennemført skoleperiode 3) 

Borgerkommunikation 1 (AU expertfag)* - 1/2  uge 5+6 

(Uge 1+2 ud af 3. Forudsætter gennemført skoleperiode 1) 

Præsentationsteknik og personlig fremtræden  uge 8 

Mundtlig kommunikation og konflikthåndtering  uge 9 

Kommunikation i praksis 1 (AU ekspertfag)* (1/2)   uge 10 
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(uge 1 ud af 2. Forudsætter gennemført skoleperiode 1 samt valgfaget 
Mundtlig kommunikation)    

Borgerkommunikation 2 (AU expertfag)* - påbygningsfag uge 11 

(Uge 3 ud af 3. Kan med fordel tages tæt på fagprøven)  

Kommunikation i praksis 2 (AU ekspertfag) (2/2)   uge 12 

 (uge 2 ud af 2. Kan med fordel tages tæt på fagprøven) 

Projektstyring i praksis (AU expertfag)   uge 15 

 (forudsætter gennemført valgfag Projektkoordination) 

EU og internationalisering (studietur til Bruxelles) – del af sk.per 2 uge 17 

HR og personaleadministration   uge 25 

 (forudsætter gennemført skoleperiode 2) 

Projektkoordination    uge 34 

Præsentationsteknik og personlig fremtræden  uge 38 

Økonomistyring i det offentlige   uge 43 

 (forudsætter gennemført skoleperiode 2) 

Projektstyring i praksis (AU expertfag)   uge 50 

 (forudsætter gennemført valgfag Projektkoordination) 

 

*Det anbefales at vælge enten Kommunikation i praksis eller Borgerkommunikation 
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