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Links til regler og rammer
Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (LBK nr 1868 af 28/09/2021)
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr 1619 af 27/12/2019)
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om
adgangskurser til erhvervsuddannelserne (BEK nr 692 af 26/05/2020)
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker (BEK nr 415 af 15/04/2020)

Pejlemærker
På NEXT står vi på følgende pejlemærker. De er her kort beskrevet og anvendes i vores konkrete pædagogisk didaktiske arbejde og afspejles i LUP.
•

Tænke og agere bæredygtigt: understøtte at eleverne får en bred forståelse for bæredygtighed gennem FN´s verdensmål. At
eleverne oplever, at de kan være med til at gøre en forskel, når de foretager konkrete bæredygtige handlinger ind i det fag, de er ved at
uddanne sig til.
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•

Skabe en eksperimenterende og meningsfuld læringskultur: tilrettelægge varieret undervisning med høj elevaktivitet og medbestemmelse, hvor der
er plads og rum til fordybelse og udforskning, til at være nysgerrig og turde prøve. Og hvor der er åbenhed for at begå fejl og tage ved lære af dem i et
tolerant og trygt læringsmiljø.

•

Sikre kompetencer til at udvikle fremtidens samfund: styrke og udvikle elevernes softskills, relationelle kompetencer, deres evne til kollaboration,
deres evne til at kritisk tænkning, herunder at træffe begrundede beslutninger, agere og udvise digitale dømmekraft, samt understøtte elevernes
læringskompetencer, dvs. evne og lyst til at lære og reflektere over egen læring.

Fagligt indhold og pædagogiske metoder og tilgang
Formålet med dette afsnit er, at vi har et fælles afsæt for, hvad vi forstår som god undervisning på NEXT, og hvad der vægtes, når vi taler om pædagogik og
didaktik. Undervisningen tager udgangspunkt i følgende begreber og afspejles i LUP.
Klasseledelse
Klasseledelse drejer sig om kontakt og styring, om hvordan man både kommunikerer med klassen og skaber gode rammer omkring undervisningen. Tydelig
klasseledelse skaber et trygt læringsmiljø, som støtter elevernes faglige og sociale læring. Klasseledelse drejer sig også om tydeligt at markere begyndelse,
overgange og afrunding af undervisningen, herunder at tydeliggøre læringsmålene og have en synlig rød tråd. Undervisningslokalets indretning er en del af
undervisningsplanlægningen.
Fx kan varieret brug af de fysiske rammer understøtte indholdet af undervisningen, herunder høj elevaktivitet og styrket samarbejdskultur.
Undervisningsdifferentiering
Undervisningsdifferentiering er et pædagogisk princip for undervisning, hvor man tager afsæt i elevernes forskellige forudsætninger, potentialer, behov og
interesser. Med dette udgangspunkt tilrettelægger man undervisningen, så man kan udnytte forskelligheden til at håndtere såvel fælles som individuelle mål.
Læringsmålene er stadig ens for alle elever, men der er forskellige veje hen mod dem og grader af opfyldelse af dem. Man kan differentiere på arbejds- og
organisationsformer, valg af indhold, produkt, progression og evalueringsformer.
Brug af digitale læremidler, hybrid undervisning og Blended Learning er eksempler på, hvordan man kan arbejde med differentieret undervisning.
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Praksisrelatering
Eleverne skal opleve, at der i undervisningen er en tæt kobling til det fag, de er ved at uddanne sig til, så de opnår de relevante erhvervsfaglige kompetencer.
Praksisrelatering drejer sig både om at skabe sammenhæng og transfer mellem den teoretiske og praktiske del af undervisningen på skolen og om at styrke
og facilitere samarbejdet mellem skole og virksomheder/praktiksteder, så læringsudbyttet øges og der skabes det bedst mulige læringsrum i begge arenaer.
Man kan arbejde på mange måder med praksisrelatering, alt efter, hvor man er i uddannelsen. På hovedforløb kan samarbejdet mellem skole og
virksomhed/praktikforløb styrkes gennem tydelige praktikmål nedskrevet i en praktikbog, som både skole og virksomhed bruger.
På grundforløb 2 fordrer Trepartsaftalen et øget samarbejde mellem skole og virksomhed, men også mellem forskellige fagligheder internt på skolen.
På grundforløb 1 kan virksomhedsforlagt undervisning, VFU, hjælpe eleverne til at blive mere afklarede i forhold til branchevalg.
Helhedsorienteret og tværfaglig undervisning
På NEXT tilstræber vi, at undervisningen tilrettelægges, så den er helhedsorienteret og/eller tværfaglig.
Helhedsorienteret undervisning forstås som en undervisningsform, hvor flere mål eller dele tænkes sammen og integreres i helheder, som vil opleves
meningsfulde for eleverne.
Ved tværfaglig undervisning forstås undervisning, hvor eleverne opnår kompetencemål og indhold på tværs af en række fag. Der inddrages således
forskellige faglige elementer fra forskellige fag eller uddannelser.
Både helhedsorienteret og tværfaglig undervisning kan tilrettelægges enten som temaer eller gennem projektarbejde. I tema- og projektorganiseret
undervisning er eleverne i høj grad aktive og medbestemmende og de får mulighed for faglig at fordybe sig i et emne, hvor de inden for en given ramme i
større eller mindre grad selv definerer problemstilling og fokus og på den måde kan eksperimentere, innovere og skabe. Projekter og temaer kan være
centreret omkring autentiske opgaver fra branchen. Herigennem opnår eleverne både viden om og større forståelse for deres fag.
Et tema kan eksempelvis være, at eleverne arbejder sammen om, hvordan man kan øge biodiversitet gennem konkrete tiltag, som fx at bygge insekthoteller.
Feedback
Elever har brug for at få feedback fra deres lærer i løbet af undervisningen, så de oplever, at de rykker sig fagligt og personligt. Feedback er en tilbagemelding
til eleverne om, hvorvidt de er på rette vej og hvad de skal gøre for at komme videre og blive endnu dygtigere. Hovedformålet med feedback er at både elev
og lærer reflekterer over elevens faglige og personlige udvikling med henblik på at mindske afstanden mellem, hvor eleven er, og hvor eleven skal være, jf.
målene for undervisningen. Det er vigtigt, at tilbagemeldingerne til eleven er systematiske og planlagt på baggrund af de fastsatte mål.
Der er mange måder man kan arbejde med feedback. Eksempelvis gennem elev-elev feedback eller elev-selvvurderinger, hvor eleverne vurderer egen viden
og færdigheder i forhold til et givent emne.
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Evaluering og bedømmelse
Evaluering forstås som en vurdering af, hvad der er godt og mindre godt i forhold til opfyldelse af fx et opgavekriterie og kan gennemføres både formativt
(fremadrettet) og summativt (opsamlende).
Det er væsentligt, at evaluering af undervisningen både foretages af lærere og elever. Som lærer evalueres det faglige, der gives en kvalificeret vurdering af,
hvordan forskellige faglige opgaver opfylder/ikke-opfylder bestemte mål og kriterier, samtidig evalueres elevtrivsel og læringsmiljø.
Ved at eleverne evaluerer undervisningen og læringsmiljøet, får læreren mulighed for løbende at udvikle læringsrummet.
I LUP beskrives bedømmelse og evaluering både af fra grundlag og kriterier.
Bedømmelsesgrundlag drejer sig om bedømmelse af produkter, processer eller præstationer. Det kan gøres på flere måder og behøver ikke kun at ske ved at
give en karakter. Derimod kan man også give mundtlig eller skriftlig formativ feedback i forhold til eksempelvis arbejdsproces og –metoder og evne til at
samarbejde og/eller arbejde selvstændigt.
Bedømmelseskriterier knytter sig til den afsluttende summative bedømmelse, og er en beskrivelse af de konkrete faglige elementer/kriterier eleverne bliver
bedømt på, eksempelvis eleven kan vejlede kunden omkring produktkøb, eleven kan sammenføje to elementer af træ i en vinkel på 90°.
Bedømmelseskriterierne skal således beskrive, hvad der lægges vægt på ved elevens præstation i forhold til en bestemt opgaveløsning.
Bedømmelseskriterierne skal beskrive både væsentlige og uvæsentlige mangler i bedømmelsen af elevens arbejde og bør være gradueret efter
præstationsniveau.

Uddannelsesspecifikke fag
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til mediegrafiker (BEK nr 415 af 15/04/2020), §3, stk.2-6

Grundfag
Dansk, E-niveau, 2 uger
Design, E-niveau, 1,5 uge
Samfundsfag, F-niveau, 1,5 uge
Fagenes indhold er integreret i de tværlige moduler, således at der kun kan gives merit for grundfagseksamen.
4

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om
adgangskurser til erhvervsuddannelserne (BEK nr 692 af 26/05/2020), Bilag 4, 5 & 16.

Certifikatfag
Førstehjælp og brandbekæmpelse

Indlagte fag
Portfolio og praktikpladssøgning
Fagets fokus er at forberede og støtte elevens praktikpladssøgning. Eleven lærer gennem undervisningen om de forskellige mediegrafiske
virksomhedstyper, der anvender mediegrafikerelever og hvordan eleven skal profilere og præsentere sig, samt skrive sine ansøgninger. Som
mediegrafiker er det udbredt at præsenterer sig og sin faglighed gennem produkter man har udført. Undervisningen tager udgangspunkt i at
eleven påbegynder opbygning af sin portfolio, der kan præsentere eleven og elevens faglige evner overfor praktikvirksomheder. Portfolien
rummer eksempler på elevens grafiske arbejder.
Tværfagligt valgfag
En mediegrafikers kompetencer kan bruges i utallige sammenhænge og i kombination med mange andre fag – og gennem det tværfaglige
valgfag får eleven mulighed for at afprøve sit fag og sine samarbejdsevner med elever fra andre uddannelser. Indholdet og rammerne for
valgfaget kan skifte fra gang til gang det afvikles, her er et par eksempler: NEXT Week: Et tværfagligt projekt mellem flere
erhvervsuddannelser. Eleverne arbejder i grupper på tværs af deres uddannelser, hvor de hver bidrager med deres specifikke fagligheder.
Mediegrafikerne byder ind med udarbejdelse af plakater, SoMe markedsføring, flyers, brochurer, hjemmeside design mm.

Særligt for GF2
På GF2 er der særligt fokus på følgende:
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Trepartsaftale: Undervisningen på GF2 skal understøtte elevernes aktive lærepladssøgning for at sikre, at flere elever får en læreplads
og dermed øger overgangen fra GF2 til hovedforløbet. Inden for de første to uger af forløbet gennemføres virksomehdsbesøg,
introduktion til praktikpladsen.dk, besøg af vejleder samt dialog med en hovedforløbselev. Der følges løbende op på elevernes
opnåelse af læreplads.
Grønne iværksættere: I løbet af fem dage, vil eleverne blive ført igennem udviklingen af et produkt, der vil kunne afhjælpe en
problematik, som eleverne selv finder frem til inden for bæredygtighed/verdensmål. Forløbet er udviklet i samarbejde med Fonden for
entrepeneurskab. Forløbet indgår i kampagnemodulet.
Realkompetencevurdering (RKV) og merit: I RKV samtalerne, taler faglærer med eleverne om deres baggrund og erfaringer, om de
har brug for særlig støtte, samt om der er fag, de kan få merit i. Som udgangspunkt kan man få merit, når man har bestået et fag fra en
anden uddannelse. Da alle grundfag er integrerede gives der kun merit for eksamen. Man kan evt. også få merit med en RKV.
Praktikpladsen.dk: elever dokumenterer deres aktive lærepladssøgning - hvis det er godkendte virksomheder - gennem platformen
Praktikpladsen.dk - ellers på Itslearning
Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) eleverne har i løbet af de 20 uger mulighed for en uges virksomhedsforlagt undervisning for
at styrke elevernes lærepladssøgning. Det tilstræbes af VU er gennemført inden uge 13.
Virksomhedskonsulent: besøger løbende klasserne for at understøtte lærepladssøgning.
Overgangskrav til hovedforløbet: for at kunne gå i gang med et hovedforløb er der en række overgangskrav, som eleverne skal
opfylde. Overgangskravene er beskrevet i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelse i forhold til den konkrete uddannelse.
Specialpædagogisk støtte (SPS): elever med funktionsnedsættelser har mulighed for, at få SPS som skal sikre, at eleven har
mulighed for, at tage en uddannelse på lige fod med alle andre.
EMMA kriterier i forhold til optagelse i skolepraktik (skp): står for Egnethed, Mobil geografisk, Mobil fagligt, Aktiv
praktikpladssøgende. Emma kriterierne skal løbende vurderes og være opfyldt for at komme i SKP.
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Mediegrafiker - Grundforløb 2
Varighed: 20 uger
Tema, projekt,
fag

Mål for undervisningen
(Lærings- og
bekendtgørelsesmål)

Modul 1 – ”Stort
og småt”

Bekendtgørelse om
erhvervsuddannelsen til
mediegrafiker (BEK nr
415 af 15/04/2020),

Indhold i undervisningen

Evaluering og
Bedømmelseskriterier
bedømmelsesgrundlag (Summativ)
(Formativ)

Faget ”Modul 1 – Stort og småt” introducerer eleven
til en mediegrafikers fagområde gennem fremstilling
af to medieprodukter – en trykt plakat og en singlepage mobil webside.
Elevens skaber selv sit originale materiale idet al
grafik og opsætning tegnes og udføres i
vektorformat. Undervisningen på modulet tager
udgangspunkt i en valgt ”kundes” kommunikationsbehov.

Elevens arbejde evalueres
løbende individuelt
sammen med en lærer.
Gennem feedback styrkes
elevens erkendelse af
eget arbejde.

Undervejs introduceres eleven gradvist til de
nødvendige faglige overvejelser, brug af grafisk
teknologi og grafiske arbejdsmetoder.
Konkret introduceres der til designparametre som
skrift, farve og form, skitse og illustration, – mens der
på den mere tekniske side introduceres til
anvendelse af grafisk software, vektorisering, kodet
formgivning, sideop-bygning, skrift-teknologier samt
krav til publicering i forhold til trykte og digitale
medier.
Modul 2 –
”Medier i
forandring”

Bekendtgørelse om
erhvervsuddannelsen til
mediegrafiker (BEK nr
415 af 15/04/2020),

Omdrejningspunktet for modulet er produktion af
nyhedsmedier og undervisningen, samt elevens

Processen munder
herefter ud i en
plenumfremlæggelse, hvis
rammer er en fælles
udstilling i klasselokalet
eller på gangen, hvor hver
elevs produkter
præsenteres og
kommenteres.
Modulet og
undervisningen evalueres i
plenum.

I løbet af modulet gives
der løbende feedback fra
lærer til elev, omkring

Afsluttende plakat
fremvisning - Plenum
evaluering.
Én-til-én evaluering af
projektets afsluttende
produkter med de
tilknyttede lærere på
forløbet.
Forløbet afsluttes med
bestået/ikke bestået som
karakter.
De to slutprodukter skal
være opfyldt
fyldestgørende for at
opnå karakteren bestået.

Elev-gruppe til elevgruppe evaluering, ud fra
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arbejde, retter sig mod fremstilling af et fiktivt
nyhedsmedies papir- og onlineudgaver.
Konkret introduceres eleven til at arbejde med
typografi og sideopbygning, typografisk æstetik,
sprog og tradition, flerspaltet ombrydning,
anvendelse af grafisk ombrydningssoftware, kodet
opmærkning og formgivning, flersidede publikationer,
navigation og websites, fremstilling og forberedelse
af billedindhold, rasterteknik samt kvalitetsforhold
ved trykt og digital publicering.

både grafiske,
designmæssige og
tekniske arbejdsgange,
samt elevernes tanker og
strategier omkring
nyhedsformidling.

et udleveret hjælpeskema

Den løbende feedback
gives på grundlag af
observation og dialog.

Slutprodukterne skal
være opfyldt
fyldestgørende for at
opnå karakteren bestået.

Evalueringen udspiller sig
som et ”fiktivt” møde
mellem kunde og

Elev-gruppe til elevgruppe evaluering, ud fra

Forløbet afsluttes med
bestået/ikke bestået som
karakter.

Gennem forløbet lærer eleven at forholde sig til sit
fag og medieproduktion generelt i et samfunds- og
udviklingsmæssigt perspektiv, herunder fagets
historie og nutid.
Eleven udvider sin forståelse for forskelle og ligheder
mellem trykte og digitale medier og deres særlige
kommunikative, tekniske, indholds- og
designmæssige betingelser.
Udvalgte opgaveløsninger, eller slutprodukter, kan
vælges af eleven til at indgå i den designportfolio, der
siden hen bliver en del af eksaminations-grundlaget
til den endelige designeksamen, Design C på
hovedforløbet.
Det er på modul 2 at vi begynder at klargøre
eleverne til at søge praktikplads. Fokus vil derfor
også være på udførsel, teknik og præsentation i
forbindelse med portfolio.
Modul 3 –
”Kampagne”

Bekendtgørelse om
erhvervsuddannelsen til
mediegrafiker (BEK nr
415 af 15/04/2020),

Modul 3 ”Kampagne” har som overordnet mål at give
eleven indblik i mediegrafikerens mange fagligheder
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gennem udarbejdelsen af en samlet
medieproduktion.
For at inddrage en realisme i den grafiske udviklingsog produktionsproces, agerer eleverne indbyrdes
som henholdsvis kunde og lyttende og realiserende
grafiker, i et kunde- bureaulignende forhold.
Undervejs inddrages samfunds- og
kommunikationsmæssige problemstillinger, som for
eksempel målgruppeovervejelser m.m. Målet er at
styrke elevernes i at sammentænke samfundsforhold og målgruppe samt udføre en teknisk løsning
der overholder de faglige krav til en målrettet grafisk
kommunikation.
Som ramme for elevernes arbejde etablerer holdet
sig gruppevist som virksomheder. Hver virksomhed
har to roller: at agere kunde og stille en grafisk
opgave til en nabogruppe – og i sig selv være et
grafisk bureau der udfører en tilsvarende stillet
opgave.

leverandør, hvor de
enkelte elever
præsenterer deres arbejde
i form af løsningsforslag til
en af kunden bestilt
opgave. På den måde
evaluerer kunden de
præsenterede
produktforslag og giver
individuel feedback til hver
enkelt løsning.

et udleveret hjælpeskema
Forløbet afsluttes med
bestået/ikke bestået som
karakter.
Slutprodukterne skal
være opfyldt
fyldestgørende for at
opnå karakteren bestået.

Evalueringsprocessen
rummer et aspekt af
konkurrence, idet kun ét af
de stillede forslag
udvælges til ”produktion”.

På den måde ”bytter” grupperne indbyrdes
leverandør- og kunderoller. Elev opnå færdigheder i
at modtage en ordre, lytte og indgå konstruktivt i
samarbejde. Eleverne udarbejder hver især deres
bud på den grafiske løsning af den stillede opgave.
Eleverne fremstiller gruppevist billedmateriale i form
af packshot-fotooptagelser, der efterfølgende
klargøres til online- og trykbrug. Herigennem
etableres et ejerskab og en erfaret forståelse for det
billede.
Ud fra målgruppeovervejelser, idé- og design
udvikler eleverne ”kundens” grafiske identitet. På
basis heraf udfører eleverne de endelige produkters
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udformning i form af skitser og wireframes, flowchart
og billedbaseret prototype. Elevens slutprodukter
indgår i elevens fremstilling af portfolio.

Opsamling

Opgaveløsninger/slutprodukter, skal indgå i den
designportfolio, som er bedømmelsesgrundlaget i
Design E, der indgår i den portfolio, der siden hen
bliver en del af eksaminations-grundlaget til den
endelige designeksamen på hovedforløbet.
Inden grundforløbsprøven vil der rum for fordybelse
og afprøve de tillærte kompetencer i en opgave
tilsvarende grundforløbsprøven, både i udformning
og tid.
En mulig opgaveløsning gennemgås i plenum hvor
der vil være mulighed for at stille afklarende
spørgsmål.
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