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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.



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.
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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.
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
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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.
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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.
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 ud 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.

Grundfag
Matematik C
Afsætning C
Design C (Beskrivelse mangler pt)

4

Særligt for EUX GF2
Fælles studietur til Berlin.

Uddannelse: EUX frisør GF2
Varighed: 20 uger
Tema,
projekt,
fag

Mål for
undervisningen

Indhold i undervisningen

(lærings- og
bekendtgørelsesmål)

Matematik C https://www.retsinformation.
dk/eli/lta/2020/692#idedacb
093-1f0f-4fbc-a8b5f33f90959480
Bilag 12

Evaluering og
bedømmelses-grundlag
(Formativ)

Kernestof:
Tal- og symbolbehandling
1. Geometri
2. Funktioner og grafer
3. Statistik
4. Trigonometri
5. Indekstal, rentes- og
annuitetsregning
6. Projekt
Projektrapporten kan formuleres ud fra
holdets fagretninger
(tømrer/snedker/frisører/industri).
Det samme kan et projekt i statistik.

5-7 afleveringer.
Hvoraf den ene er
projektrapporten der bruges til en
del af en eventuel mundtlig
eksamen.

Bedømmelseskriterier
(Summativ)
Eleverne får karakterer for
deres skriftlige afleveringer.
Det er desuden muligt at
lave afleveringer mundtlige.

Projektrapporten skal laves om
der er eksamen eller ej. Den
benyttes til den mundtlige
eksamen og/eller den skr.
årskarakter.
Der er ikke skriftlig eksamen på
MatC.
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Uddannelse: EUX Teknisk Grundforløb 2
Varighed: 4 dage
Tema, projekt,
fag
Studietur til udlandet.

Mål for undervisningen

Indhold i undervisningen

(lærings- og
bekendtgørelsesmål)
Almen dannelse og større
socialt sammenhold på tværs af
klasser

Evaluering og
Bedømmelseskrit
bedømmelsesgrun erier
dlag
(Formativ)

(Summativ)

Studieturen går til Berlin.

Turen er obligatorisk.

Ingen

Turen er tilrettelagt med fokus på at
eleverne socialiserer på tværs af
klasser og fagretninger.
Forløb er målrettet den enkelte
fagretning eks. Historie, arkitektur,
byggeskik, mode og skønhed,
industrielle udvikling og opfindelser
mm. med besøg på eksempelvis
museer, skoler, byggepladser og
andre relevante attraktioner og
udflugtsmål.
Der er desuden en indsigt i et andet
lands kultur og en dannelse i mødet
med denne.

Der er planlagt et
program som eleverne
skal følge.
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Uddannelse: EUX

Tema, Mål for undervisningen
projekt,
(lærings- og bekendtgørelsesmål)
fag
Afsætning
C

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår
grundlæggende forretningsforståelse, herunder viden og
færdigheder i afsætning med vægt på salg, service,
markedsføring og kommunikation, så eleverne kan
varetage arbejdsopgaver inden for disse områder.

Indhold i
undervisningen

Afsætning beskæftiger
sig med
virksomheders salg af
produkter og
tjenesteydelser og de
afsætningsmæssige
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692#id76b1f215- beslutninger knyttet
a24d-4fd3-9294-7259353bdc23
hertil. Faget udvikler
kompetencer inden for
salg, service og
markedsføring i
forhold til den enkelte
virksomheds
målgruppe og
købsadfærd.
Gennem arbejdet med
konkrete
afsætningsmæssige
problemstillinger skal
elevernes styrkes i
deres evne til at

Evaluering og
bedømmelsesgrundlag

Bedømmelseskriterier

(Formativ)

(Summativ)

Undervisningen vil typisk veksle
mellem selvstændigt arbejde og
gruppe- og klasseundervisning.
Her vil der evalueres formativt fra
læreren og som peer-to-peer
feedback. Et af overgangskriterierne
til hovedforløb er netop, at eleverne
skal kunne evaluere egne og andre
elevers arbejdsprocesser, metoder
og resultater i faget afsætning.

Prøveform a: Caseeksamen

Prøven afholdes som en
caseeksamen med en
caseundervisningsdag og
efterfølgende 30 minutters
individuel mundtlig prøve.
Caseundervisningsdag
Caseundervisningsdagen
foregår på skolen som en
undervisningsdag på 6
klokketimer med underviser.
Evalueringens formål er at
Underviser forbereder 5-7
understøtte progressionen i den
ukendte caseopgaver, som
enkelte elevs læring og skal sikre, at
udleveres ved
eleverne reflekterer over deres
caseundervisningsdagens
faglige udvikling i sammenhæng
begyndelse. Elevens
med faget og erhvervsuddannelsen
dokumentationsopgave
som helhed.
indgår i de 5-7 ukendte
caseopgaver.
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afsætte produkter og
tjenesteydelser samt
forstå
virksomhedernes
strategiske grundlag
for valg af konkrete
afsætnings-, salgs- og
servicekoncepter.

Se inspiration til arbejde med
evaluering og feedback i
undervisningen:
https://emu.dk/eud/ledelse/evalueringog-feedback/styrk-arbejdet-medbedoemmelseskriterier-ogfeedback?b=t437-t733-t780

Undervisningen kan
inddeles i emner, som
dækker
kernestofområderne:
Virksomhedsforståelse
- Efterspørgsel
- Udbud
- Marketingmix
- Service og
kundebetjening
Virksomhedsforståelse
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