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1.0. Praktiske oplysninger 

De merkantile erhvervsuddannelser (detailhandel, handel, kontor og event) består af et 

grundforløb på VBC efterfulgt af et hovedforløb (praktik i en virksomhed og indlagte 

skoleperioder) 

En erhvervsuddannelse kan tages som EUD eller EUX. EUX er en kombinationsuddannelse, hvor 

man kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. Vejen Business College (VBC) 

udbyder uddannelserne detailhandel, handel, kontor og event som EUX uddannelser.  VBC 

udbyder udelukkende GF1/GF2 og det studiekompetencegivende år som EUX. EUX Hovedforløb 

indenfor detailhandel, handel, kontor og event udbydes således ikke på VBC; men VBC har indgået 

en samarbejdsaftale med IBC Kolding der sikrer, at elever der starter på GF1/GF2/ og det 

studiekompetencegivende år på VBC altid har en mulighed for at afslutte deres påbegyndte 

uddannelse. 

Vejen Business College (VBC) udbyder Grundforløbets 1. del (GF1) og Grundforløbets 2. del (GF2) 

indenfor hovedo rådet ”Ko tor, ha del og forret i gsservi e”. Den foreliggende lokale 

undervisningsplan beskriver GF2 EUD/EUX på VBC. GF1 EUD/EUX på VBC beskrives i en særskilt 

lokal undervisningsplan. 

Grundforløbets 1. del er forbeholdt de elever, der starter direkte eller senest 14 mdr. efter 9. 

klasse eller 10. klasse, som har opnået et karakter gennemsnit på mindst 2,0 i dansk og matematik 

og som er vurderet uddannelsesparate. Efter Grundforløbets 1. del, som varer 20 uger, fortsættes 

på GF2, som også varer 20 uger. GF2 EUD/EUX beskrives i denne lokale undervisningsplan  

Elever som har gennemført 9. klasse eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden, starter 

direkte på Grundforløbet 2. del. En ansøger, som har gennemført 9. klasse eller 10. klasse for 

mindre end 14 måneder siden, men som har indgået en uddannelsesaftale, har direkte adgang til 

at starte på GF2, også selvom eleven ikke har opnået et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i dansk 

og matematik, men eleven kan også vælge at starte på GF1, såfremt eleven ønsker og søger om 

dette.  

Den foreliggende undervisningsplan for GF2 er fastsat af VBC i samarbejde med Det Lokale 

Uddannelsesudvalg. Undervisningsplanen indeholder den overordnede beskrivelse af, hvordan 

Vejen Business College efter vedtagelse i Det Lokale Uddannelsesudvalg har tilrettelagt 

undervisningen på GF2 (EUD/EUX) for unge op til 25 år. 

Med unge skal i denne plan forstås unge, der kommer direkte fra 9.-10. klasse samt unge i alderen 

17-25 år, der starter på GF2 efter at have gennemført 9.-10. klasse for mere end 14 måneder 

siden. EUV, dvs. erhvervsuddannelsen for voksne på 25 år + behandles ikke i denne 

undervisningsplan, hvilket skyldes at VBC ikke er godkendt til at udbyde merkantile hovedforløb, 

og hermed heller ikke er godkendt til at udbyde EUV. VBC henviser ansøgere på 25 år + til en 

realkompetencevurdering på IBC Kolding, hvor eleverne efterfølgende har mulighed for at tage 

uddannelserne GF2 EUD/EUX som EUV. 
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Der er særlige forløb for elever med stx, hf og htx baggrund (10 ugers forløb) og elever med hhx 

baggrund (5 ugers forløb) 

GF2 skal imødekomme elevernes behov for at opnå de erhvervsfaglige, almene og personlige 

kvalifikationer som er nødvendige for at fortsætte i et hovedforløb og opfylde de overgangskrav, 

der er knyttet til de enkelte hovedforløb  

Den lokale undervisningsplan afspejler direkte de overordnede formål, som indeholder kravet om, 

at skole, undervisere og elever tilsammen tilrettelægger undervisningen. Det betyder, at en samlet 

plan for, hvordan erhvervsuddannelsernes mål nås på et mere detaljeret niveau, først foreligger, 

når de enkelte elementer gennemføres. 

Undervisningsplanen revideres løbende. Derved sikres, at indhold og arbejdsmetoder til enhver tid 

afspejler, hvordan erhvervsuddannelsens mål helt aktuelt nås. Samtidig sikres den ønskede 

kvalitetsudvikling i erhvervsuddannelsen. Revisionen vil finde sted i et samarbejde mellem lærere, 

ledelse og Det Lokale Uddannelsesudvalg på baggrund af evalueringer, hvor også eleverne er 

inddraget. 

Nærværende lokale undervisningsplan gælder for de elever, der er påbegyndt Grundforløbets andel del 

efter 1. august 2015. Planen revideres løbende i forhold til resultaterne af løbende evalueringer og 

kvalitetsmålinger. Revisionerne drøftes på møder med det lokale uddannelsesudvalg.  

Elever der er påbegyndt et grundforløb før d. 1. august 2015 fortsætter deres uddannelse efter den ordning, 

so  de er startet u der jf. ”De  reviderede vejled i g af . ju i  o  overga gsord i ger for elever, 
som er begyndt på en erhvervsuddannelse før 1. august ”, udse dt af UVM  
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1.1. Skolens formål 

Vejen Business College (VBC) er en selvstændig (selvejende) institution som er godkendt af 

Undervisningsministeriet (UVM) 

VBC´s overordnede formål er ifølge skolens vedtægter: 

- at udbyde undervisning indenfor erhvervsuddannelserne og de erhvervsgymnasiale uddannelser  

- at udbyde tilgrænsende uddannelses- og kursusvirksomhed til uddannelsesområderne  

- at udbyde rådgivning og andre ydelser med tilknytning til undervisnings- og kursusvirksomheden 

Formålsparagraffen udmønter sig i nedenstående aktiviteter: 

Undervisningsministeriet (UVM) 

 Erhvervsudda elser EUD/EUX : Hovedo rådet ”Ko tor, ha del og forret i gsservi e”. 
Inden for dette område udbyder VBC Grundforløbets 1. del (GF1) og Grundforløbets 2. del 
(GF2)1 

 Gymnasiale uddannelser (GYM): Højere Handelseksamen (:HHX) 
 Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)/Åben uddannelse (sker i samarbejde med andre 

handelsskoler) 

 

Indtægtsdækket virksomhed (IDV) 

 Firmaspecifikke kurser indenfor alle merkantile områder 
 

1.2.  Regelgrundlag 

Det juridiske grundlag, der relaterer til VBC´s  erhvervsuddannelser består primært af følgende 

love, bekendtgørelser og interne styringsredskaber: 

1. Lov om erhvervsuddannelser (LBK nr. 789 af 16/06/2015)  

2. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 1010 af 22/09/2014) 

3. Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne (BEK nr. 1009 af 22/09/2014 

4. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser. 

(Erhvervsrettet eksamensbekendtgørelse) (BEK nr. 41 af 16/01 2014) 

5. Beke dtgørelse o  karakterskala og a de  edø else” (BEK nr. 262 af 20. 3. 2007) 

6. Bekendtgørelse om en detailhandelsuddannelse med specialer (BEK nr. 601 af 04/05/2015) 

                                                           
1 Da VCB ikke selv udbyder hovedforløb inden for kontor, handel,  detail eller event området har VBC indgået en 
samarbejdsaftale med IBC Kolding vedrørende undervisningen på GF2 herunder grundforløbsprøven i det 
uddannelsesspecifikke fag.  
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7. Bekendtgørelse om en kontoruddannelse med specialer (BEK nr. 602 af 04/05/2015) 

8. Bekendtgørelse om en handelsuddannelse med speciale (BEK nr. 604 af 04 af 04/05 2015)  

9. Uddannelsesordninger: http://www.eud-adm.dk 

10. Den Lokale Undervisningsplan (nærværende dokument) 

11. Elevens personlige uddannelsesplan 

 

For alle relevante love og bekendtgørelser vedr. erhvervsuddannelserne henvises til følgende link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=170605&rg=8 

1.3.  Skolens vision 

VBC har flg. vision: ”Vi giver lærelyst”. Dette betyder, at skolen hele tiden arbejder med nye 

undervisningsmetoder og læringsformer i forhold til eleverne og at der samtidig satses på 

kompetenceudvikling  af lærere, administrativt personale, ledere og selvfølgelig - og ikke mindst - 

elever.  

1.4.  Skolens værdigrundlag 

VBC har flg. værdigrundlag (samlet under betegnelsen ASTON), som VBC forventer at alle ansatte 

og elever respekterer:  

 Ansvarlighed 
 Samarbejde 
 Tillid 
 Ordentlighed 
 Nærvær 

Ansvarlighed er blandt andet ensbetydende med at eleverne hver især, eleverne indbyrdes og 

eleverne i samarbejde med lærerne udviser en fælles ansvarsfølelse overfor undervisningen. 

Samarbejde er blandt andet ensbetydende med at eleverne forstår og accepterer hinandens 

kompetencer (stærke/svage sider) og udviser hjælpsomhed overfor hinanden. 

Tillid er ensbetydende med at elever og lærere har tillid til og forventer at alle gør deres bedste. 

Ordentlighed er ensbetydende med at eleverne leverer kvalitet overfor lærerne (f.eks. i relation til 

afleveringsopgaver, forberedelse og gruppearbejde) og lærerne leverer kvalitet i undervisningen 

(f.eks. i form af forskellige undervisningsformer og elevmedindflydelse omkring undervisningens 

indhold og form). Løbende evaluering af elever og undervisningen er med til at sikre denne 

kvalitet. Alle taler/skriver ordentligt til og om hinanden. Brug af øgenavne, skældsord og anden 

form for mobning er uacceptabelt. Alle udviser respekt for hinanden og giver hinanden rum for 

udfoldelse. 

Nærvær er ensbetydende med at både elever og lærere viser interesse, lytter aktivt, fokuserer og 

er tilstedeværende i forbindelse med undervisningen. Skolens værdier er et integreret element af 

skolens studie- og ordensregler.  

http://www.eud-adm.dk/
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0910.aspx?id=170605&rg=8
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1.5. Bestyrelsens sammensætning 

 

Formand: Udviklingscentret for Erhverv og Turisme: 

Administrerende direktør Peter Skov Madsen 

SPF-Danmark 

Næstformand: HK-Sydjylland: 

Jørgen Madsen 

Øvrige  medlemmer: Studievalg Sydjylland: 

Centerleder Per Krabbe 

Folkeskoleområdet: 

Skoleleder Elsebeth Kristensen 

DI: 

Fabrikschef Torben Jørgensen 

Dansk Erhverv: 

Advokat Jens Steensgaard 

HK-Sydjylland: 

Jane Pommer Fonnesborg 

Vejen Kommune: 

Byrådsmedlem Anker Ulsdal 

Vejen Business College: 

Forstander: 

Hans Brun Hansen 

Uddannelseschef: 

Morten Kornerup-Bang 

Lektor: 

Bente Tærsbøl 

Overassistent: 

Marianne Sørensen 

Elevrepræsentant: 

Malte Vesterbæk Schønberg 

Elevrepræsentant: 

Michael Zeberg Sørensen 
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1.6. Sammensætning af skolens lokale uddannelsesudvalg (EUD) 

VBC har som foreskrevet nedsat et lokalt uddannelsesudvalg som dækker de erhvervsuddannelser, 
som skolen udbyder, dvs. GF  og GF  i de  for hovedo rådet ”Ko tor, ha del og 
forret i gsservi e” 

Udvalget består af tre arbejdsgiverrepræsentanter og tre arbejdstagerrepræsentanter (paritets-
princippet). Disse medlemmer af udvalget repræsenterer organisationer med sæde i 
vedkommende (relevante) faglige udvalg og de udpeges efter indstilling fra organisationernes 
lokale afdelinger. Disse medlemmer udgør et flertal i udvalget og medlemmerne har tilknytning til 
det geografiske område, som skolens uddannelser dækker. 
 
Udvalget tilforordnes også en repræsentant fra skolens ledelse (:skolens uddannelseschef), en 
repræsentant for skolens EUD lærere og to repræsentanter for skolens EUD/EUX elever. En elev 
fra EUD og en elev fra EUX. Derudover er skolens LOP-konsulent Connie Jensen også tilforordnet 
udvalget.  
 
Udvalget vælger selv sin formand. Skolens uddannelseschef fungerer som udvalgets sekretær. 
Nedenfor vises udvalgets aktuelle sammensætning. 
 
 

Medlemmer af det Lokale Uddannelsesudvalg på VBC pr. 1. august 2015 

Arbejdsgiverside: 

Conni Tetens  SPF- Danmark 

Email: 

cbt@spf.dk 

Ellen Lautrup Nielsen - epoke 

Email: 

eln@epoke.dk 

 

Arbejdstagerside: 

Jørgen Madsen – Coop  (formand) 

Email 

jm@vejen-net.dk 

Kjeld Thorsen - HK 

Email: 

Karenogkjeld@jubii.dk 

 

mailto:cbt@spf.dk
mailto:eln@epoke.dk
mailto:jm@vejen-net.dk
mailto:Karenogkjeld@jubii.dk
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Vejen Business College: 

Morten Kornerup-Bang, Uddannelseschef (tilforordnet/sekretær for LUU) 

Email: 

mb@vejenbc.dk 

Connie Jensen, Praktikpladskonsulent (tilforordnet) 

Email: 

cj@vejenbc.dk 

Carsten Sørensen, Lektor Vejen Business College (tilforordnet) 

Email: 

cs@vejenbc.dk 

Elev EUD (GF2) (observatør) 

Vakant 

Elev EUX (GF2) (observatør) 

Vakant 

  

1.7. Skolens ledelse 

 

Forstander: Hans Brun Hansen  

(hbh@vejenbc.dk) 

Uddannelseschef: Morten Kornerup-Bang 

(mb@vejenbc.dk) 

 

1.8. Medarbejdere tilknyttet EUD afdelingen (GF2) 

EUD afdelingens pædagogisk ansvarlige er uddannelseschef Morten Kornerup-Bang (MB) - jf. 

afsnit 1.7. Der er følgende undervisere tilknyttet EUD afdelingen (GF2) i skoleåret 2015-16:  

Underviser Fag/områder (EUD/EUX) 

Laila Thim 

lt@vejenbc.dk 

Afsætning C (EUD/EUX) 

Uddannelsesspecifikke fag (detailhandel) (EUD/EUX) 

Carsten Sørensen 

cs@vejenbc.dk 

Afsætning C (EUD) 

Peter Schønberg Erhvervsøkonomi C (EUD/EUX) 

mailto:mb@vejenbc.dk
mailto:cj@vejenbc.dk
mailto:cs@vejenbc.dk
mailto:hbh@vejenbc.dk
mailto:mb@vejenbc.dk
mailto:lt@vejenbc.dk
mailto:cs@vejenbc.dk
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ps@vejenbc.dk Organisation C (EUX) 

Uddannelsesspecifikke fag (detailhandel) (EUD/EUX)  

Søren Hornbak 

sh@vejenbc.dk 

Erhvervsøkonomi C (EUD) 

Michael Ebbesen Schmidt 

mes@vejenbc.dk 

IT C (EUD/EUX) 

Uddannelsesspecifikke fag (detailhandel) (EUD/EUX) 

Lena Christensen 

lch@vejenbc.dk 

IT C (EUD) 

Sabine Lindemann Petersen 

slp@vejenbc.dk 

Matematik C (EUX) 

Tina Brunebjerg 

tib@ibc.dk 

Uddannelsesspecifikke fag (handel) (EUD/EUX) 

 

Dora Seest Knudsen 

dsk@ibc.dk 

Uddannelsesspecifikke fag (kontor) (EUD/EUX) 

 

Der er følgende administrative medarbejdere tilknyttet EUD afdelingen: 

Medarbejdere Funktion 

Dorthe Hjorth Lauridsen (DL) 

dl@vejenbc.dk 

Fastholdelseskoordinator/Studie- og erhvervsvejleder 

Bente Tærsbøl (BT) 

bt@vejenbc.dk 

Fastholdelseskoordinator/Studie- og erhvervsvejleder 

Mette Kokholm (MGK) 

mgk@vejenbc.dk 

Uddannelsessekretær 

Connie Jensen (CJ) 

cj@vejenbc.dk 

LOP-konsulent 

Marianne Sørensen (MSØ) 

ms@vejenbc.dk 

Sekretær 

 

mailto:ps@vejenbc.dk
mailto:sh@vejenbc.dk
mailto:mes@vejenbc.dk
mailto:lch@vejenbc.dk
mailto:slp@vejenbc.dk
mailto:tib@ibc.dk
mailto:dsk@ibc.dk
mailto:dl@vejenbc.dk
mailto:bt@vejenbc.dk
mailto:mgk@vejenbc.dk
mailto:cj@vejenbc.dk
mailto:ms@vejenbc.dk
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1.9. Træffetider på Elevservice 

 

Timer Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

 

1 08.15-08.45      

2 08.45-09.30  BT    

3 09.45-10.30   DL   

4 10.30-11.15  BT DL   

5 11.15-12.00  BT/DL BT/DL   

5 12.00-12.30  BT/DL BT/DL   

6 12.30-13.15  BT BT/DL   

7 13.15-14.10   BT/DL   

 

Dorthe Hjorth Lauridsen er studievejleder for følgende klasser: EUD, EUX  

Bente Tærsbøl er studievejleder for følgende klasser: EUD, EUX. 

Mette Kokholm, uddannelsessekretær på elevservice: 

 Mandag og tirsdag  Kl. 07-30-15.00 

 Onsdag   Fri 

 Torsdag og fredag  Kl. 07.30-14.00  

Connie Jensen, LOP konsulent og uddannelsessekretær på elevservice:  

 Mandag, torsdag samt fredag Kl. 07.45-12.00 

 Tirsdag   Kl. 07.45-14.45 
 Onsdag   Kl. 07.45-15.00  

Marianne Sørensen, sekretær på elevservice: 

 Mandag   Kl. 07.30-14.30 

 Tirsdag   Fri  

Onsdag, torsdag, fredag  Kl. 07.30-14.00 
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1.10.  Adresse 

VBC udbyder GF1 EUD/EUX ,GF2 EUD/EUX og det studiekompetencegivende år på EUX. Alle 

uddannelser er samlet på adressen Jyllandsgade 11, 6600 Vejen. På samme adresse befinder 

skolens hhx afdeling sig. Eleverne på GF2 kommer således til at befinde sig i et ungdomsmiljø. 

Uddannelseschef på EUD/EUX for unge er Morten Kornerup-Bang og kan også træffes på 

mb@vejenbc.dk 

Inden optag på GF2 kan det være relevant at tale med en af skolens to studievejledere: Bente 

Tærsbøl (bt@vejenbc.dk) eller Dorthe Hjort Lauridsen (dl@vejenbc.dk) 

Elevernes primære kontaktperson efter start på uddannelsen er deres kontaktlærer. Alle klasser 

har også en fast klaselærer, der varetager klassens trivsel i forbindelse med klassens time og ad 

hoc. 

Vejen Business College er beliggende Jyllandsgade 11, 6600 Vejen. Institutionen er desuden 

fordelt på følgende adresser: Jyllandsgade 12-14, 6600 Vejen (Skolens kursusafdeling) 

Telefon: 75 36 13 11 

Telefax: 75 36 36 33 

E-mail adresse: vejenbc@vejenbc.dk 

Hjemmeside: www.vejenbc.dk 

 

 

mailto:mb@vejenbc.dk
mailto:bt@vejenbc.dk
mailto:dl@vejenbc.dk
http://www.vejenbc.dk/
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2.0. Skolens pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag (FPDG) 

2.1. Fælles pædagogisk didaktisk grundlag på VBC 

Eleverne kommer på GF2 til at arbejde med en række kompetencer i grundfag og 

uddannelsesspecifikke fag og på tværs af disse. Undervisningen gennemføres så vidt muligt 

helhedsorienteret og projektorienteret i stamklassen (jf. beskrivelsen af læringsaktiviteter i kapitel 

8). Eleverne arbejder med cases og projekter, der kendetegner typiske arbejdsprocesser inden for 

den uddannelsesretning, som eleven har valgt.  

De projektbaserede læringsaktiviteter planlægges således, at eleverne som forudsætning har 

erhvervet sig en grundlæggende faglig viden og forståelse om det indhold, som der skal arbejdes 

med i casen/projektet. Eleverne arbejder i starten af et undervisningsforløb således med 

forholdsvis lukkede opgaver i grundfag/uddannelsesspecifikke fag for til sidst at arbejde 

tværfagligt og projektbaseret med mere åbne opgaver. 

Læringsaktiviteterne tilrettelægges differentieret i forhold til de enkelte elevers læringsbehov. 

Lærerne forklarer således fagligt stof, giver feedback og støtter eleverne på forskellige måder, der 

passer til elevernes forudsætninger. 

Udgangspunktet på VBC er i overensstemmelser med ovennævnte at GF2 EUD/GF1 EUX skal være 

en kvalitetsuddannelse hvor tværfaglighed, helhedsorientering og differentiering er højt 

prioriteret. Eleverne på GF2 EUD/GF1 EUX skal opleve en progression både på det 

personlighedsudviklende plan og på det faglige plan. Opnåelsen af begge dele sker bl.a. via den 

projektorienterede undervisning, hvor progressionen sikrer at eleverne opnår selv at kunne kan 

planlægge, tilrettelægge og gennemføre projektforløb.  

GF2 på VBC er kendetegnet af følgende: 

 VBC fokuserer på at arbejdsformerne differentieres og varieres i form af 
klasseundervisning, projektorienteret gruppearbejde og mere individuelt tilrettelagte 
studieforløb. EUD/EUX -lærerteamet deltager i koordineringen og planlægningen af 
skoleåret, således at eleverne får mulighed for at opleve variation i 
undervisningsformer og arbejdsmetoder i løbet af skoleåret. 

 

 VBC fokuserer på at IT prioriteres fagligt og tværfagligt. IT skal anvendes som et 
pædagogisk værktøj og skal inddrages i undervisningen så vidt muligt 

 

 VBC fokuserer på at lærerteamet omkring GF2 EUD/EUX arbejder som et reflekterende 
team omkring udvikling af undervisning, læring og vejledning 
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 VBC fokuserer på elevens personlige udvikling sideløbende med den faglige udvikling. I 
uddannelsen vil der således også fællesarrangementer med mere alment dannende 
indhold 

 

 VBC fokuserer på at den enkelte elevs læringsstil skal tilgodeses og at der gives den 
enkelte elev reel medbestemmelse, således at det er elevens valg der bestemmer 
undervisningsformen og arbejdsmetoderne 

 

Læringsaktiviteterne på VBC er tilrettelagt differentieret i forhold til de enkelte elevers læringsbehov, 

ønsker og talenter. Lærerne forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og motiverer eleverne på 

forskellige måder, der passer til elevernes forudsætninger.   

Der differentieres ud fra følgende kriterier: 

 Fagligt niveau (elevernes kognitive niveau i forhold til faget) 

 Fagligt engagement (elevernes motivation og lyst til at lære) 

 Socialt engagement (elevernes evne til at indgå i samspil med andre) 

Differentieringen kommer til udtryk i undervisningen i form af valg af: 

 Indhold/mål 

 Metoder 

 Organiseringsform 

 Materialer/inddragelse af IT 

 Tid til opgaveløsning 

For at sikre, at eleverne udvikler deres kompetencer bedst muligt, videreudvikler lærerne løbende deres 

praksis for differentiering. 

Tilrettelæggelsen af undervisningen på GF2 beskrives mere  detaljeret i kapitel 7 , som på denne måde også 

bliver en specifik del af skolens FDPG. 

2.2. Elevernes arbejdstid 

VBC har tilrettelagt elevernes arbejdstid efter Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 

1010 af 22/09/2014) § 17 og § 61.  

Af § 17 fremgår det, at skolen skal gennemføre lærerstyret undervisning i grundforløbet med et 

gennemsnitligt minimumstal på 25 klokketimer pr. uge fra august 2015 og et minimumstal på 26 

klokketimer pr. uge fra august 2016 for den enkelte elev. 

Ved lærerstyret undervisning forstås: 
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 Undervisning der er skemalagt 

 Undervisning der er tilrettelagt af læreren 

 Undervisning der er obligatorisk for eleven 

 Undervisning hvor læreren umiddelbart er fysik eller digital tilgængelig 

 Undervisning hvor læreren er aktiv opsøgende i forhold til elevernes læring 

På GF2 er der på VBC allerede planlagt med 35 lektioner a 45 minutter (26 klokketimer) fra 1. 

august 2015. De 35 lektioner dækker undervisning i grundfag, uddannelsesspecifikke fag 

(detailhandel, handel og kontor) og valgfag (kun EUD). 

Eleverne på GF2 skal have 45 minutters bevægelse om dagen i gennemsnit. På VBC er de 45 

minutters bevægelsestid tilrettelagt som en integreret del af undervisningen.  

Af § 61, stk. 2 fremgår det, at skoleundervisningen skal gennemføres, så elevens arbejdstid for 

undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en 

fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet (37 klokketimer pr. uge) 

Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt 

forberedelse til elevstyrede læringsprocesser. Eleverne på VBC har mulighed for at arbejde på 

skolen hver dag indtil kl. 18.00, fredag dog kun indtil kl. 16.00 

2.3. Evaluering 

Evaluering indgår som et vigtigt element i VBC´s kvalitetskoncept. Som et led i VBC´s 

kvalitetsudvikling foretages der løbende et antal evalueringer på forskellige niveauer. VBC 

foranstalter en undervisningsmiljøundersøgelse hvert år samt fagevalueringer i løbet af skoleåret. 

Formålet med evalueringerne er generelt at: 

 Styrke elevernes ansvar for egen læring 

 Styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse 

 Øge elevernes muligheder for medindflydelse på undervisningsprocessen 

 Øge kvalitetsniveauet i samspillet mellem elever/lærere 

I løbet af skoleåret foretages der følgende evalueringer: 

 Fagevalueringer – halvårligt (oktober/marts) 

 Undervisningsmiljøundersøgelse – hvert efterår (november) efter Uddannelsesbenchmark 

konceptet  

Fagevalueringer: Lærerne evaluerer løbende undervisningen med eleverne hvilket også sikrer 

elevindflydelse. Ved afslutningen af et undervisningsforløb skal elever og lærere evaluere forløb og 

indsats. Som et minimum skal hver lærer gennemføre en evaluering af undervisningens form og 
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indhold sammen med eleverne 1 gang hvert semester. I forbindelse med projekter evalueres der 

efter hvert forløb. Derudover er det den enkelte lærers ansvar aktivt at inddrage eleven i 

planlægningen af undervisningens indhold og form. 

Undervisningsmiljøundersøgelse: Skolen deltager i kvalitetssamarbejdet Uddannelsesbenchmark, 

som indebærer at der engang om året (uge 48) gennemføres en omfattende undersøgelse af 

elevernes oplevede kvalitet af undervisningen og skolens fysiske rammer mv. Resultaterne af 

denne kvalitets- og trivselsanalyse findes for mindst fem år tilbage i tid på skolens hjemmeside (se 

www.vejenhs.dk) 

Undervisningsmiljøundersøgelsen anvendes i benchmarking med en række andre skoler 

2.4. Elevindflydelse 

Eleverne er sikret indflydelse på flere plan: 

 Elevrepræsentanter i Det Lokale Uddannelsesudvalg (observatørstatus) 

 Elevrepræsentanter i Elevrådet 

 Elevmedindflydelse på den daglige undervisning 

Elevindflydelsen sker bl.a. via elevrepræsentanters deltagelse i skolens lokale uddannelsesudvalg 
(jf. afsnit 1.1.6 for udvalgets sammensætning). Via dette udvalg har eleverne således også 
indflydelse på skolens lokale undervisningsplan. 
 
Der er nedsat et elevråd på skolen [f. Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for almengym-

nasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private 

gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen  BEK nr. 84 af 30.01. 
2013]. Elevrådet er elevernes officielle repræsentation. Elevrådet repræsenterer eleverne overfor 
skolens ledelse og lærere. Elevrådet er ligeledes repræsenteret i skolens bestyrelse (for 
bestyrelsens aktuelle sammensætning se skolens hjemmeside:  Fejl! Hyperlinkreferencen er 

ugyldig. afsnit 1.1.5) 
 
Elevindflydelsen gør sig ligeledes gældende i forbindelse med planlægningen og gennemførelsen 
af den daglige undervisning Indflydelsen sker her i en dialog med den enkelte lærer og indenfor 
følgende hovedgrupper: 
 
-Valg af/indflydelse på metode og læringsstil 
-Valg af/indflydelse på fagindhold (hvor/hvis muligt) 
-Valg, planlægning og beslutning af specielle aktiviteter 
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2.5. Lærerkvalifikationer 

Alle lærere på VBC der underviser på GF2 EUD/EUX lever op til de af Undervisningsministeriet 

fastsatte krav til lærerkvalifikationer. 

Kravene til lærerkvalifikationer fremgår af Hovedbekendtgørelsens §§ 10-12.  Af § 11 fremgår at 

en lærer ved ansættelsen skal have en grundlæggende erhvervsrettet uddannelse eller anden 

relevant professionsuddannelse inden for et eller flere relevante uddannelsesområder. Lærere der 

skal undervise i direkte erhvervsrettet fagligt stof, skal derudover normalt have mindst 5 års 

erhvervserfaring. For øvrige lærere skal erhvervserfaringen normalt være af mindst 2 års varighed. 

Vejen Business College kan ifølge § 11 fravige kravet om erhvervserfaring i tilfælde, hvor lærere 

med erhvervserfaring ikke er til rådighed. 

Alle fastansatte lærere påbegynder senest 2 år efter ansættelsen pædagogikum.  På VBC 

påbegyndes gymnasiepædagogikum, da alle skolens lærere underviser på både eud/eux og hhx. Et 

pædagogikum for erhvervsskolelærere vil således ikke være tilstrækkeligt for at kunne undervise 

på både eud/eux og hhx. 

Skolen afsætter hvert år ressourcer til kompetenceudvikling i lærergruppen bl.a. med henblik på at 

afprøve nye pædagogiske metoder og værktøjer.  Derudover afholdes der hvert år pædagogiske 

temadage for alle lærere ligesom pædagogiske indsatsområder for den enkelte lærer drøftes i 

forbindelse med den årlige medarbejderudviklingssamtale (MUS) Jf. også skolens personalepolitik 

på www.vejenhs.dk. 



21 
 

 

Kvalifikationskrav/lærerbemanding GF2 EUD/EUX 

EUD/EUX GF1 Bekendtgørelse Lærerkvalifikationer 

(minimum) 

Undervisere 

 

Dansk D *)/C **) Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

EUD lærerkompetencer 

(folkeskolelærer, HD o.l.) 

Cand.pæd i (dansk)/ 

folkeskolærer med linjefag 

i dansk 

Engelsk D*/C**) Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

EUD lærerkompetencer 

(folkeskolelærer, HD o.l.) 

Folkeskolelærer med 

linjefag i engelsk 

Samfundsfag C **) Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

 EUD lærerkompetencer 

(folkeskolelærer, HD o.l.) 

Cand.soc/cand.negot 

EUD/EUX GF2    

Afsætning C Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

EUD lærerkompetencer Cand.negot 

(afsætning/engelsk) 

Erhvervsøkonomi C Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

(folkeskolelærer, HD o.l.) Cand.merc 

IT C Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

EUD lærerkompetencer Cand mag IT/engelsk 

Organisation C **) Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

(folkeskolelærer, HD o.l.) Cand. Merc 

Matematik C **) Bek. om grundfag, 

erhvervsfag i 

erhvervsuddannelserne 

EUD lærerkompetencer Cand- pæd i 

matematik/folkeskoleærer 

i matematik 

*) D niveau er et minimumskrav for elever, der ønsker hovedforløb indenfor detailhandel. 

**) C niveau er et krav for de elever, der ønsker hovedforløb indenfor handel. C niveau er altid et krav for de elever der ønsker EUX, uanset om det 

er indenfor detailhandel, handel eller kontor. 
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2.6. Ressourcer og udstyr  

 
Skolen skal være et fagligt godt og socialt sted at være og skolens fysiske rammer vurderes en gang om året 

af eleverne i en trivselsanalyse (www.uddannelsesbechmark.dk), som findes offentliggjort på skolens 

hjemmeside på adressen www.vejenbc.dk 

Med hensyn til de fysiske rammer, så skal skolen fremstå vedligeholdt og fysisk modsvare de krav 

afviklingen af Grundforløbets 2. del, ansatte og øvrige brugere fordrer. Der skal være en klar sammenhæng 

mellem skolens nyanskaffelser og skolens mål med Grundforløbets 2. del.  

VBC har en målsætning om altid at være på forkant på IT området og i øvrigt på undervisningsmaterialer 

generelt. VBC råder således over en række computere (66 stk.) fordelt på to undervisningslokaler og tre 

moderne digitale farveprintere (3 stk.), som står til elevernes rådighed. Hver elev udstyres med egen e-mail 

adresse og mulighed for at oprette sin egen hjemmeside. Alle skolens lokaler er i øvrigt trådløse, så det ikke 

kun er fra IT-lokalerne der kan hentes data til brug i undervisningen. 

Vedrørende ressourcer og udstyr skal det også bemærkes at: 

− Alle klasselokaler på VBC, som anvendes til undervisning på GF2 EUD/EUX, er udstyret med 

borde/kontorstole, smartboard og computer 

− For de elever som ikke medbringer egen bærbar PC vil det (i et begrænset omfang) være muligt at 

låne en bærbar PC 

− VBC råder over eget dekorationslokale, som kan anvendes i forbindelse med GF2 

detailhandelsundervisningen 

− VBC har indrettet egen butik i en del af kantinen, som kan benyttes af eleverne på GF2  

− VBC råder over en række grupperum, om elever kan benytte i forbindelse med projektarbejde o.l. 

− Eleverne på GF2 kontor/handel arbejder en del af tiden i et simuleret kontormiljø (SIMU butik) 

− VBC råder over en stor foredragssal (en del af kantinen), hvor eleverne deltager i 

fællesarrangementer for alle skolens elever. Kantinens øvrige område kan bruges i forbindelse med 

gruppearbejde 

http://www.vejenbc.dk/
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2.7. Ny Mesterlære 

På Ny Mesterlæreuddannelsen flyttes grundforløbet direkte ud i virksomheden. I denne periode 

skal eleven via praktisk oplæring opnå de kvalifikationer eleven normalt når via grundforløbet på 

skolen. Disse kvalifikationer skal enten fuldt ud opnås i virksomheden eller i en kombination af 

praktik og skole. 

VBC ud yder ikke ”Ny Mesterlære” og elever der ø sker at følge y mesterlærerordning henvises 

derfor til de erhvervsskoler, som udbyder denne ordning. 

3.0. Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 

3.1. Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 

I henhold Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (BEK nr. 1010 af 22/09/2014) § 46 skal VBC 

beskrive kriterier for skolens vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger ved 

udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan og uddannelsesbog. Kompetencevurderingen 

skal være afsluttet senest 2 uger efter at eleven har påbegyndt sin uddannelse på VBC 

De første vejledningssamtaler gennemføres før eleven starter på Grundforløbets 2. del. VBC 

gennemfører derefter kompetencevurdering af eleverne inden 2 uger fra påbegyndelse af 

undervisningen  

 Vurderingen indgår i grundlaget for udarbejdelsen af uddannelsesplanen. Følgende tre forhold 

indgår i vurderingen: 

- 1. Vurdering af elevens reelle kompetencer (hvad kan eleven) 

Der er for det første fokus på elevens formelle kompetencer defineret som det eleven har papir 

på. For det andet ses der på elevens ikke-formelle kompetencer, som defineres som det, der kan 

dokumenteres for eksempel i forbindelse med job/beskæftigelse. For det tredje fokuseres der på 

elevens uformelle kompetencer, dvs. det som eleven kan have tilegnet sig andre steder fra f.eks. 

via litteratur og medier. 

- 2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen 

Her vurderes hvorvidt uddannelsen stiller for store boglige/teoretiske krav til eleven, herunder om 

sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurderings primære sigte er at afklare om uddannelsen er 

den rigtige for eleven ud fra elevens forudsætninger.  

-  3. Vurdering af elevens behov for tiltag/støtte 

Denne vurdering har primært til formål at afklare om eleven har brug for specialpædagogisk støtte 

eller andre former for støtte for at kunne gennemføre uddannelsen. 
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VBC gennemfører for alle elever en kompetencevurdering og udarbejder elevens personlige 

uddannelsesplan. I forbindelse med udarbejdelsen af den personlige uddannelsesplan bliver 

eleven vejledt om de uddannelsesmuligheder og krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan 

foretage et realistisk valg af uddannelse, herunder eventuelt EUX. Elevens personlige 

uddannelsesplan udarbejdes før start på GF2 og revideres løbende efter start på GF2 og ved 

elevens overgang fra GF2 til hovedforløb. 

Nedenfor beskrives den proces, der gennemføres: 

Før start på GF1: 

1. VBC modtager elevens ansøgningsskema (almindeligvis via www.optagelse.dk) 

2. Eleven indkaldes til vejledningssamtale med en studievejleder før sommerferien 

3. Vejledningssamtalen med skolens studievejleder og den kommende elev gennemføres. Her 

forsøges det at afdække elevens grundlæggende deltagerforudsætninger især på baggrund 

af elevens karakterer i folkeskolen.  

4. På baggrund af vejledningssamtalerne gennemfører de elever, som studievejlederne 

skønner har behov herfor, en særlig danskprøve med skolens læsevejleder. Resultatet af 

denne prøve indgår i vejledningen af eleven med hensyn til valg af uddannelse, herunder 

evt. valg af eux. På baggrund af vejledningssamtalen udarbejdes ansøgninger for de elever, 

der har brug for SPS støtte så hjælpemidlerne kan være klart ved start på GF2. 

5. Der gennemføres realkompetencevurderinger i det omfang det er relevant. 

6. Skolens administration indplacerer eleven på relevante uddannelsesforløb, dvs. GF2 EUD 

eller GF2 EUX 

7. Eleven modtager brev om hvor, hvornår på hvilket forløb, de skal starte på uddannelsen 

Start på GF2: 

8. Skolestart GF2. Eleven starter på uddannelsen. 

Efter start på GF2: 

9. Medio GF2 og ved afslutningen af G2 modtager eleven vejledning med hensyn til sit valg af 

hovedforløb.  

Afslutning af GF2: 

I juni skal eleven til en grundfagsprøve (caseeksamen) og en prøve i det uddannelsesspecifikke 

fag (grundforløbsprøven). Herefter påbegyndes hovedforløb eller studiekompetencegivende 

år, hvis valgt EUX.   

http://www.optagelse.dk/
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I forbindelse med processen beskrevet ovenfor skal det bemærkes at det forudsættes at eleven 

opfylder de generelle adgangskrav for at kunne starte på GF2, dvs. 02 i dansk og 02 i matematik.  

Såfremt eleven ikke opfylder de generelle adgangskrav kan eleven ikke optages uden en 

forudgående optagelsesprøve samt personlig samtale med skolens uddannelseschef. Optagelsen 

af eleven på eud/eux vil derfor være betinget af at eleven består optagelsesprøven/samtalen. 

3.2. Vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktikken 

Skolens LOP konsulent kontakter midt i Grundforløbets 2. del alle EUD/EUX elever og orienterer dem om 

skolens lære- og praktikpladsfunktion. Herunder også om reglerne for optagelse på skolepraktik. Elever 

som er fraværende på det pågældende tidspunkt indkaldes via deres skole e-mail til en ny orientering. 

For at komme i betragtning som elev i skolepraktikken skal eleven være registreret som søgende, senest 

den dag vedkommende afslutter det merkantile grundforløb (GF2). Såfremt eleven ikke er registreret pr. 

denne dato mister eleven retten til skolepraktik. 

Hvis en registreret elev ved afslutning af det merkantile grundforløb (GF2) endnu ikke har fået en læreplads 

og eleven stadig står som søgende indkaldes eleven til et obligatorisk skolepraktikmøde i perioden 2 uger 

før til 1 uge efter afslutning af det merkantile grundforløb (GF2). Skolepraktikmødet afholdes på IBC-

Kolding eller typisk på de skoler, som gennemfører skolepraktik. Det er obligatorisk at møde op til 

skolepraktikmødet, hvis man er interesseret i skolepraktik. Elver som ikke møder op fortaber deres ret til 

skolepraktik og kan ikke senere indgive ønske om at blive optaget på skolepraktik. 

Optagelse i skolepraktik er betinget af at eleven opfylder følgende krav: 

1. Eleven skal fra starten af grundforløbet (GF2) have opført tre uddannelsesønsker i sin 

uddannelsesplan i Elevplan 

2. Eleven må ikke have fået tilbudt en uddannelsesaftale 

3. Eleven skal have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk ved afslutningen af grundforløbet (GF2) 

eller senest 14 dage efter skolepraktikmødet. 

4. Eleve  skal ku e doku e tere si  jo søg i g ved lø e de ar ajourføre ”Pla  for søg i g af 
praktikplads” u der Udda elsesplanen i Elevplan 

5. Eleven skal være egnet. Egnethed defineres ved EMMA-kriterierne. 

EMMA-kriterierne står for følgende: 

 Egnet– dvs, at der her lægges vægt på både elevens faglige og personlige kvalifikationer (f.eks. 
karakterer, forsømmelser, evne til at møde til tiden osv.) 

 

 Mobil fagligt – dvs, at eleven ikke kan begrænse sig til kun én uddannelse, men også skal søge 
praktikplads inden for de uddannelser, som eleven via sit afsluttede grundforløb har opnået 
kompetencer til 

 

 Mobil geografisk – dvs., at eleven ikke kun søger elevpladser i sit nærområde 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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 Aktivt søgende – dvs. at eleven bl.a. kan dokumentere alle de steder, eleven sender sin ansøgning til. 
Derudover skal elevens profil være tilgængelig for virksomhederne på www.praktikpladsen.dk,  

 

Eleven skal desuden: 

 være tilmeldt som praktikpladssøgende hos skolens lære- og praktikpladskonsulent, senest ved 
afslutningen af grundforløbet eller ved anden oplyst dato (se næste side) 

 

 straks henvende sig til den skole, der har elevens uddannelsesaftale registreret, såfremt 
uddannelsesaftalen ophæves 

 

 møde på skolen, når eleven bliver indkaldt til orienteringsmøde eller lignende 

 

 gemme kopi af alle sine ansøgninger, afslag og indkaldelser til jobsamtaler, samt uploade disse i 
elevplan 

 

 overholde angivne tidsfrister, herunder svare tilbage på skolens henvendelser, om hvorvidt eleven 
stadig er praktikpladssøgende 

 

Alle elever som bliver indkaldt til og deltager i det obligatoriske skolepraktikmøde kan ansøge om optagelse 

på skolepraktik enten på IBC Kolding eller på en anden af de skoler som VBC samarbejder med, alt afhængig 

af uddannelsesretning 

Elever der ønsker skolepraktik på IBC Kolding skal udarbejde en skriftlig ansøgning til praktikcentret. På 

baggrund heraf indkaldes eleven til optagelsessamtale hos Praktikcenter IBC Kolding. Ved 

optagelsessamtalen foretager praktikcentret en vurdering af om eleven er egnet til at gennemføre den 

ønskede uddannelse, om eleven, efter gennemført uddannelse, kan forventes at være klar til erhvervslivet 

og om eleven opfylder alle de formelle betingelser for at blive optaget i skolepraktik. 

Det er et krav at eleven i hele skolepraktik perioden opfylder EMMA-kriterierne. Såfremt eleven optages vil 

praktikcentret derfor løbende foretage en EMMA vurdering af eleven. I den løbende egnethedsvurdering 

lægges der vægt på, om eleven får et tilfredsstillende udbytte af skoleundervisning og praktik, ligesom der 

kan indgå en vurdering af elevens samlede adfærd i relation til beskæftigelse indenfor 

uddannelsesområdet, herunder elevens evne til for eksempel at overholde aftaler og mødetider.    

3.3. Kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser med 

adgangsbegrænsning 

Elever, som ønsker optagelse i grundforløb med adgangsbegrænsning, henvises til nærmeste skole med 

kvote. 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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4.0. Undervisningen i grundforløbets anden del (GF2) 

4.1. Forløb på GF2 

4.1.1. Det ordinære GF2 EUD og EUX forløb (20 uger) 

På VBC gennemføres EUD GF2 indenfor detail, handel og event. Der tages forbehold for oprettelse 

af de enkelte hold afhængig af tilmeldinger. Den ordinære EUD uddannelse er sammensat således: 

 GF1 EUD: 20 uger (kun for de elever, som har gennemført 9. eller 10. klasse indenfor de 

seneste 14 måneder). 

 GF2 EUD: 20 uger 

GF2 EUD afsluttes med en grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. Bestået 

grundforløbsprøve samt opfyldelse af eventuelle øvrige overgangskrav giver adgang til at søge 

praktikplads indenfor den valgte hovedforløbsretning. 

De generelle adgangskrav for at kunne starte på GF1 EUD/GF2 EUD er 02 i dansk og 02 i matematik 

fra 9.eller 10. klasse.  

På VBC gennemføres EUX GF2 indenfor kontor, detail, handel og event. Der tages forbehold for oprettelse 

af de enkelte hold afhængig af tilmeldinger. Den ordinære EUX uddannelse er sammensat således: 

 GF1 EUX: 20 uger (kun for de elever, som har gennemført 9. eller 10. klasse indenfor de seneste 14 

måneder). 

 GF2 EUX: 20 uger 

 EUX studiekompetencegivende år: 40 uger 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve. Bestået grundforløbsprøve samt opfyldelse af 

eventuelle øvrige overgangskrav giver adgang til at søge praktikplads indenfor den valgte 

hovedforløbsretning, samt til det studiekompetencegivende år.  

De generelle adgangskrav for at kunne starte på GF1 EUX /GF2 EUX er 02 i dansk og 02 i 

matematik fra 9. eller 10. klasse.  For at kunne starte på GF1 skal eleven ligeledes være erklæret 

uddannelsesparat. 

4.1.2. Særligt forløb for elever med stx, hf og htx (10 uger) 

PÅ VBC gennemføres det særlige GF2 EUD forløb for elever der i forvejen har en stx, hf eller htx eksamen. 

Der tages forbehold for oprettelse af de enkelte hold afhængig af tilmeldinger. Det særlige forløb ser 

således ud:  

 GF2: 10 uger 

De generelle adgangskrav for at kunne starte på GF2 er 02 i dansk og 02 i matematik fra 9.eller 10. klasse.  
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4.1.3. Særligt forløb for elever med hhx (5 uger) 

PÅ VBC gennemføres det særlige GF2 EUD forløb for elever der i forvejen har en hhx eksamen. Der tages 

forbehold for oprettelse af de enkelte hold afhængig af tilmeldinger. Det særlige forløb ser således ud:  

 GF2: 5 uger 

De generelle adgangskrav for at kunne starte på GF2 er 02 i dansk og matematik fra 9.eller 10. klasse.  

4.1.4. Særligt GF2 forløb for voksne på 25 år + (EUV) 

På baggrund af en realkompetencevurdering har voksne på 25 år + mulighed for at tage GF2 EUD/EUX som 

et særligt forløb (Erhvervsuddannelse for voksne-EUV). 

Realkompetencevurderingen består både af en objektiv generel vurdering og en individuel vurdering og har 

en varighed på ½ -10 dage. 

Realkompetencevurderes eleven til GF2 følges GF2 EUD/EUX 2. del forløbet – evt. med merit for relevante 

fag og niveauer.  

EUV, dvs. erhvervsuddannelsen for voksne på 25 år + behandles ikke nærmere i nærværende 

lokale undervisningsplan, hvilket skyldes at VBC ikke er godkendt til at udbyde de merkantile 

hovedforløb, og hermed heller ikke er godkendt til at udbyde EUV. VBC henviser ansøgere på 25 år 

+ til en realkompetencevurdering på IBC Kolding, hvor eleverne efterfølgende har mulighed for at 

tage uddannelserne GF2 EUD/EUX som EUV. 

4.2. Fag på GF2 

4.2.1. Fag på det ordinære GF2 forløb 

På det ordinære GF2 forløb (20 uger) undervises der i følgende fag på henholdsvis EUD og EUX 

GF2 EUD  GF2 EUX 

Grundfag Grundfag 

Afsætning C Afsætning C 
Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi C 

IT C IT C 
- Organisation C 
- Matematik C 

Uddannelsesspecifikke fag Uddannelsesspecifikke fag 

Uddannelsesspecifikke fag  
(detailhandel, handel og kontor) 

Uddannelsesspecifikke fag  
(detailhandel, handel og kontor) 

Valgfag Valgfag 

Støtteundervisning (lektiecafe) - 
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4.2.3.Fag på særligt GF2 forløb for elever med stx, hf og htx. 

På det særlige GF2 forløb (10 uger) for elever med en stx, hf eller htx eksamen undervises der i følgende 

fag: 

GF2  

Grundfag 

Afsætning C 
Erhvervsøkonomi C 

IT C 
- 
- 

Uddannelsesspecifikke fag 

Uddannelsesspecifikke fag  
(detailhandel, handel og kontor) 

 

4.2.4. Fag på særligt GF2 forløb for elever med hhx. 

På det særlige GF2 forløb (5 uger) for elever med en hhx eksamen undervises der i følgende fag: 

 

GF2  

Uddannelsesspecifikke fag  

(detailhandel, handel og kontor) 

 

4.2.5. Fag på særligt GF2 forløb for voksne elever på 25 år +. 

EUV, dvs. erhvervsuddannelsen for voksne på 25 år + behandles ikke nærmere i nærværende 

lokale undervisningsplan, hvilket skyldes at VBC ikke er godkendt til at udbyde de merkantile 

hovedforløb, og hermed heller ikke er godkendt til at udbyde EUV. VBC henviser ansøgere på 25 år 

+ til en realkompetencevurdering på IBC Kolding, hvor eleverne efterfølgende har mulighed for at 

tage uddannelserne GF2 EUD/EUX som EUV. 
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4.3. Overgangskrav fra GF2 til hovedforløb 

 

 Ordinær grundforløb (20 uger) Hhx (5 uger) Stx, hf, htx (10 uger) 

 Detail*) Handel*) Kontor Event*) Detail Handel Kontor Event Detail Handel Kontor Event 

Det 

uddannelsesspecifikke 

fag (USF) 

X X X X X X X X X X X X 

Bestået 

grundforløbsprøve i 

USF 

X X X X X X X X X X X X 

Grundfag**)             

Dansk D C C C - - - - - - - - 

Engelsk D C C C - - - - - - - - 

Samfundsfag - - C - - - - - - - - - 

Afsætning C C C C - - - - C C C C 

Erhvervsøkonomi C C C C - - - - C C C C 

IT C C C C - - - - C C C C 

Organisation - - C - - - - - - - - - 

Matematik - - C - - - - - - - - - 

*Frivillig EUX (Detailhandel, Handel, Event) kræver C-niveau i alle grundfag for at kunne starte på det studiekompetencegivende år. På kontoruddannelsen er EUX 

obligatorisk. 

** Inden for Detailhandel, Handel og Event gælder der et krav om, at der skal være opnået et gennemsnit på mindst 2,0 i grundfagene Dansk, Engelsk, Afsætning, IT og 

Erhvervsøkonom (gælder både EUD og frivillig EUX), mens der alene er et krav om gennemført på kontor i alle grundfag. Der gælder således ikke særlige 

gennemsnitskrav på kontor, som ved de øvrige merkantile uddannelser (detailhandel, handel og event). For elever med stx, hf og htx skal der være opnået et gennemsnit 

på mindst 2,0 i grundfagene IT, Afsætning og Erhvervsøkonomi for at kunne starte på hovedforløbet 

Hovedforløbet består af en praktikuddannelse afbrudt af skoleperioder. For at få adgang til at kunne søge 

praktikplads inden for de forskellige brancher skal den enkelte elev opfylde forskellige overgangskrav. Der 

gælder inden for hver uddannelse (detailhandel, handel, kontor og event) ens overgangskrav for alle elever, 

unge som voksne (i det ordinære grundforløb) med undtagelse af elever, der allerede har gennemført en 

gymnasial uddannelse. For disse elever er der særlige overgangskrav for henholdsvis studenter med hhx og 

studenter med stx, hf og htx (se oversigten i skemaet ovenfor)  

Overgangskravene gælder i forhold til overgangen til det 2 årige hovedforløb. Dog skal elever inden for 

kontoruddannelsen først gennemføre et obligatorisk studiekompetencegivende år før start på 

hovedforløbet.  Elever der ønsker at gennemføre det frivillige eux forløb på detail, handel og event skal 

også først gennemføre det studiekompetencegivende år før start på hovedforløbet.  
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5.0. Bedømmelsesplan 

5.1. Løbende bedømmelse på GF2 

Den enkelte lærer foretager en løbende bedømmelse af eleverne i sit fag med det formål at støtte eleven 

bedst muligt i progressionen i elevens læring, herunder hjælpe og sikre elevens refleksion over sin egen 

faglige og personlige udvikling 

Den løbende bedømmelse foregår i form af tilbagemelding på afleveringsopgaver, fremlæggelser samt 

feedback på elevens arbejde og indsats i såvel den daglige undervisning samt hjemmearbejde 

(forberedelse) 

Den løbende bedømmelse består af: 

- Bedømmelse af elevens personlige kompetencer 

- Bedømmelse af elevens faglige kompetencer 

5.1.1. Løbende bedømmelse af personlige kompetencer 

Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på elevens selvevaluering dels på 

lærerteamets bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende vurdering af eleven 

i undervisningen. GF2 lærerteamet foretager en fælles vurdering af elevernes udvikling på teammøder. De 

personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel ved en vurdering af, hvordan eleven f.eks. 

samarbejder med øvrige elever, udviser ansvarlighed i forbindelse med undervisningen samt generelt 

opfylder de kriterier, som er opstillet for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger. 

5.1.2. Løbende bedømmelse af faglige kompetencer 

Den løbende bedømmelse af elevens faglige kompetencer foregår i form af feedback på afleverings-

opgaver og fremlæggelser samt tilbagemelding på elevens arbejde og indsats i den daglige undervisning. 

Der afgives terminskarakterer i alle elevens grundfag på GF2, når eleven er cirka halvvejs i Grundforløbets 

2. del, dvs. i uge 11 2016. 

5.2. Afsluttende bedømmelse på GF2 (standpunktskarakterer og eksamenskarakterer) 

Den afsluttende bedømmelse foretages som hovedregel ved et fags afslutning og indeholder dels 
standspunktkarakterer og dels eksamenskarakterer. 
Standpunktskarakterer afgives i alle grundfag og i det uddannelsesspecifikke fag. 
Standpunktskarakterer gives når faget afsluttes. Standpunktskarakteren udtrykker elevens 

færdigheder i forhold til fagets mål på det tidspunkt karakteren gives.  
Oversigt over afsluttende standpunktskarakterer på GF2 EUD/EUX 

Grundfag Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakter) 

Afsætning C Afsætning C bedømmes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen 

Erhvervsøkonomi C Erhvervsøkonomi C bedømmes med standpunktskarakter på 7-
trinsskalaen 

IT C IT C bedømmes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen 
Matematik C*) Matematik C bedømmes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen 

Organisation C*) Organisation C bedømmes med standpunktskarakter på 7-trinsskalaen 
Uddannelsesspecifikke fag Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakter) 

Uddannelsesspecifikke fag (detail, handel, kontor, event) Det uddannelsesspecifikke fag bedømmes med en standpunktskarakter 
på 7-trinsskalaen. 

*) Kun GF2 EUX. 
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En eksamenskarakter er den karakter, eleven opnår ved en prøve ved eksamen i et fag der 
afsluttes. 
 
Ved afgivelse af standpunkts - og eksamenskarakterer anvendes 7-trinsskalaen.  
 
Ved bedømmelse anvendes 7-trinsskalaen i henhold til Undervisningsministeriets gældende 
bekendtgørelse herom:   
 

12: For den fremragende præstation 
10: For den fortrinlige præstation 
  7: For den gode præstation 
  4: For den jævne præstation 
 02:For den tilstrækkelige præstation 
 00:For den utilstrækkelige præstation 
  -3:For den ringe præstation 

5.2.1. Afsluttende bedømmelse i grundfag på GF2 

De grundfag og niveauer som eleven har valgt fremgår af elevens uddannelsesplan. Hvor 2 

niveauer måtte være anført som påbegyndt, gennemføres niveauerne som et samlet forløb. 

Eleven indstilles til eksamen når det højeste af niveauerne er afsluttet og eleven har erhvervet sig 

de kompetencer, som niveauet indebærer. Niveauet er først gennemført, når eleven er indstillet til 

og aflægger evt. udtrukket eksamen i det pågældende fag. 

Den afsluttende bedømmelse foretages i form af en standpunktskarakter når eleven afslutter et 
fag. At afslutte et fag betyder således, at eleven får en standpunktskarakter og indstilles til 
eksamen.  
 
Der afgives kun en standpunktskarakter i grundfagene. Karakteren dækker både mundtlige og 

skriftlige færdigheder.  Standspunktskarakteren gives som afsluttende karakter i alle grundfag, 

med mindre andet fremgår af fagbilaget. Afsluttende standpunktskarakterer i grundfagene afgives 

i uge 23 2016. 

I nogle grundfag indgår udarbejdelsen af et projekt som en obligatorisk del af grundfaget. 

Manglende aflevering medfører at eleven ikke kan indstilles til eksamen. Eleven mangler dermed 

opfyldelsen af nogle af de mål, som er nødvendige for at eleven kan afslutte grundforløbet. 

Undervisningsministeriet fastsætter i prioriteret rækkefølge for hvert halvår hvilke grundfag der 

skal afvikles eksamen i. Dvs. hvilke grundfag der udtrækkes til eksamen. I fag der afsluttes men 

ikke udtrækkes til eksamen, træder standpunktskarakteren i stedet for prøvekarakteren. 

Såfremt grundfaget ifølge fagbilaget afsluttes med prøve, er faget altså ikke afsluttet, før det har 
deltaget i en lodtrækning, eller der har været afholdt eksamen i faget. 
 
Eksamen omfatter altid det højeste niveau i forløbet.  
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Case-eksamen er på VBC obligatorisk for alle eksaminer i grundfagene på GF2. dette gælder både 
GF2 EUD/EUX 
 
Gennemfører en elev ikke en udtrukken eksamen, vil en given standpunktskarakter blive slettet og 

hermed heller ikke optræde på elevens karaktermeddelelse. 

Eleverne bedømmes i grundfag ud fra 7-trinsskalaen (jf. ovenfor) 

5.2.2. Afsluttende bedømmelse i valgfag på GF2 

Der gives ingen afsluttende bedømmelse(hverken standpunktskarakter/eksamenskarakter) i valgfaget 

støtteundervisning (lektiecafe). 

5.2.3. Afsluttende bedømmelse i uddannelsesspecifikke fag på GF2 

Ved afslutningen af undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag får eleven en standspunktskarakter i 

faget ud fra 7-trinsskalaen. Eleven skal altid til prøve i det uddannelsesspecifikke fag (:grundforløbsprøven). 

De e prøve edø es ” estået/ikke estået” og prøve  skal være estået før eleve  ka  på egy de sit 
hovedforløb. Det uddannelsesspecifikke fag og grundforløbsprøven beskrives nærmere i kapitlet om 

læringsaktiviteter. 

Samlet oversigt over beståelseskrav ved afslutningen af Grundforløbets 2. Del 

Grundfag Handel/Event (EUD) Kontor (EUX) Detail (EUD) 

Dansk*) DANSK C DANSK C DANSK D 

Engelsk*) ENGELSK C ENGELSK C ENGELSK D 
Samfundsfag*) - SAMFUNDSFAG C - 
IT**) IT C IT C IT C 

Erhvervsøkonomi**) EØ C EØ C EØ C 
Afsætning**) AFS C AFS C AFS C 

Matematik**) – kun EUX - MAT C - 
Organisation **)- kun EUX - ORG C - 
 Beståelseskrav: 

Gennemsnit på 2,0 
Beståelseskrav: 
Kun krav om at fagene skal 
være gennemført – ikke 
beståede. 

Beståelseskrav:  
Gennemsnit på 2,0  

Uddannelsesspecifikke fag 
(kontor, handel, detail, event) 

Grundforløbsprøve skal 
bestås 

Grundforløbsprøve skal 
bestås 

Grundforløbsprøve skal 
bestås 

*) Fagene afsluttes efter GF1. 

**) Fagene afsluttes efter GF2 
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5.3. Eksamen 

5.3.1. Eksamensperioden 

 
På VBC afholdes eksamen i grundfag/uddannelsesspecifikke fag på GF2 på nuværende tidspunkt i 
juni måned (gælder for GF2 elever med start i januar 2016).  
 
Tilrettelæggelse og planlægning af eksamen følger retningslinierne i Bekendtgørelse om prøver og 

eksamener i erhvervsrettede uddannelser [BEK nr.41 af 16.01. 2014]. Eleverne går således til 
eksamen i grundfagene på GF2 i henhold til prioriteringsliste (inkl. grundfag valgt som valgfag). 
Hver klasse får tildelt sin egen prioriteringsliste. Udtræk af prøver i grundfag og i grundfag valgt 
som valgfag følger de regler, der fremgår af bekendtgørelse om erhvervsuddannelser dvs. at 
Undervisningsministeriet meddeler de udtrukne fag på den pågældende prioriteringsliste. 
  
Eleverne på GF2 skal altid til grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag. 
 
VBC fastsætter tidspunktet for prøverne i de grundfag/det uddannelsesspecifikke fag, som 
eleverne har afsluttet. Eleverne får på den sidste ordinære skoledag på GF2 at vide, hvilke 
grundfag de skal til eksamen i hvornår. Eleverne oplyses samtidig om tidspunktet for afholdelsen 
af grundforløbsprøven i det uddannelsesspecifikke fag.  
 
Alle grundfagseksamener gennemføres på grundlag af en case om en virksomhed, branche eller 
lignende. Caseprøven indledes med en obligatorisk casearbejdsdag af en varighed på otte timer. 
Der er mødepligt til casearbejdsdagen. Eleven får på casearbejdsdagen udleveret 5-7 ukendte 
caseopgaver, der alle tager udgangspunkt i den kendte case. VBC må ikke yde faglig vejledning fra 
casearbejdsdagens begyndelse til prøvens afslutning. 
 
Caseprøven afsluttes tidligst på anden og senest på fjerde arbejdsdag efter casearbejdsdagen med 
eksamination af eleven. Eksaminationen af eleven varer ca. 30. min. inkl. votering. Eleven 
eksamineres i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. 
  

5.3.2. Antal prøver 

 

5.3.2.1. Grundfag 

 
Alle grundfag, der afsluttes med eksamen, afsluttes med en lokalt udarbejdet caseopgave på 
grundlag af en centralt udarbejdet casehistorie. Det er pt. Undervisningsministeriet der meddeler 
skolerne en casevirksomhed, og som centralt udarbejder en casehistorie om denne. Ud fra 
casehistorien udarbejder skolen spørgsmål i de enkelte fag og niveauer efter de retningslinier, der 
er fastlagt. Prøverne afvikles som mundtlige prøver på baggrund af en casearbejdsdag og 
efterfølgende mundtlig eksamination.  
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I de grundfag, som ikke afsluttes med eksamen, skal der gives en standspunktskarakter, som 
træder i stedet for prøvekarakteren. VBC afholder prøver i de grundfag, som eleven har afsluttet. 
Hvis der udtages et fag, som eleven har fået godskrevet, betragtes prøven som aflagt. 
 
Den enkelte elev skal deltage i nedennævnte antal prøver i grundfag (inkl. grundfag valgt som 
valgfag) i forløb med den anførte fastsatte varighed af den obligatoriske undervisning:  
 
Ordinært GF2 EUD/EUX forløb (20 uger) 

 
1 grundfagsprøve efter GF2.  
Mulige grundfag: IT C, Afsætning C, Erhvervsøkonomi C, Matematik C*), Organisation C*)  
*) kun muligt for EUX elever 

 
Særligt GF2 forløb for elever med stx, hf og htx eksamen (10 uger) 

 
1 grundfagsprøve efter GF2.  
Mulige grundfag: IT C, Afsætning C, Erhvervsøkonomi C  

 
Særligt GF2 forløb for elever med hhx eksamen (5 uger) 

 
Ingen grundfagsprøver 
 
Gruppeeksamen er ikke mulig i forbindelse med grundfagsprøver. Alle prøver er individuelle med 
mindre Undervisningsministeriet har fastlagt det anderledes. 
 

5.3.2.2. Valgfag 

 

Kun grundfag valgt som valgfag kan udtrækkes til eksamen og disse valgfag fag skal behandles som 
almindelige grundfag i forbindelse med udtrækning til eksamen. Prøveformen er case-eksamen.  
 
Gruppeeksamen er ikke mulig. Alle prøver er individuelle med mindre Undervisningsministeriet 
har fastlagt det anderledes. 
 
I foråret 2016 udbyder VBC ingen grundfag som valgfag. Der er således heller ingen prøver i 
valgfag. 
 

5.3.2.3. Uddannelsesspecifikke fag (grundforløbsprøve) 

 

Elever der afslutter grundforløbet skal – uanset varigheden af grundforløbet - til en 
grundforløbsprøve i det uddannelsesspecifikke fag (kontor, handel, detail, event). 
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Samlet oversigt over prøver på GF2 
 

 Ordinære GF2 forløb 
(20 uger) 

Særligt forløb for 
elever med htx, stx, hf 

eksamen 
(10 uger) 

Særligt forløb for 
elever med hhx 

eksamen 
(5 uger) 

Grundfagsprøve 1 grundfagsprøve 1 grundfagsprøve Ingen 

Grundforløbsprøve 1 grundforløbsprøve 1 grundforløbsprøve 1grundforløbsprøve 

 
 

5.3.3. Generel beskrivelse af caseprøven i grundfag på GF2  

Alle grundfagsprøver på eud/eux afvikles som caseprøver. En caseprøve er sammensat af en 

casearbejdsdag og en efterfølgende mundtlig prøve/eksamen. Caseprøven er bygget op omkring 

en casehistorie (casevirksomhed). Casehistorien er således fælles prøvegrundlag for alle grundfag 

Casehistorien består af videointerviews med medarbejdere, fotogalleri, reklameslides og 

faktatekster 

Casearbejdsdagen 

Ved udlevering af caseopgaven på casearbejdsdagen skal eleven være til stede senest  

kl. 07.50 i det på forhånd udmeldte udleveringslokale (Elevservice). Hvis eleven ikke har afhentet 

sit oplæg kl. 08.00 på udleveringsdagen, vil det blive betragtet som udeblivelse fra eksamen (jf. 

kapitel 2 i eksamensreglementet). 

På casearbejdsdagen må eleven anvende alle hjælpemidler og ressourcer, for eksempel tale med 

andre elever på skolen, internet, bibliotek, egne notater, lærebøger, opslagsværker, skolernes 

databaseservice osv. 

Eleven må ikke få faglig hjælp af skolens personale, herunder skolens lærere – hverken på 

casearbejdsdagen eller mellem casearbejdsdagen og frem til eksamensdagen. 

Eleven må heller ikke på noget tidspunkt kontakte casevirksomhedens hovedkontor.  

Eleven er på casearbejdsdagen selv forpligtet til at holde sig orienteret om skolens eventuelle 

ændringer til caseopgaven. Eventuelle ændringer vil derfor blive lagt ud på skolens intranet under 

menupunktet Elevnet. Det er også her eleven under hyperlinks finder links til casehistorie og 

materialebank til caseprøver i merkantile grundfag (EMU).  

Caseprøvedagen (mundtlig prøve) 

Ved selve den mundtlige eksamination, som finder sted 2-4 arbejdsdage efter casearbejdsdagen, 

gælder de særlige regler beskrevet i kapitel 4-6 (jf. skolens eksamensreglement), samt mange af 

reglerne beskrevet i kapitel 7 vedrørende mundtlig eksamen (jf. skolens eksamensreglement). 

Der gives en individuel karakterer. Eleven kan ikke tage beståede prøver om. Hvis eleven ikke 

består en grundfagsprøve (dvs. opnår karakteren 00 eller – 3), kan eleven tilmelde sig en omprøve 
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hos Mette Kokholm på kontoret (Elevservice). Dette skal ske senest 4 uger efter den prøve, eleven 

ikke bestod. 

Eksaminationsgrundlag (case-prøven) 

Eksaminationsgrundlaget i grundfag er de til eksamen stillede caseopgaver. Eleverne orienteres fra 

fagets start om, hvilke af fagets mål (de væsentligste krav og mål), som kan blive omfattet af 

caseopgaverne. 

Ved caseeksamen i grundfag på eud/eux eksamineres således med udgangspunkt i: 

 elevens individuelle fremstillede opgavebesvarelser,    

 produkter og præsentationsmaterialer, typisk Power-Point materiale  

 caseopgaverne. 

Alle caseprøverne er mundtlige, individuelle og offentlige. 

Til eksamen skal eleven have alt sit materiale fra casearbejdsdagen med - sine besvarelser og sit 

præsentationsmateriale, typisk Power-Point materiale (dias). Censor bestemmer hvilke delopgaver 

i caseopgaven, eleven skal præsentere under eksamen.  

Eksaminationen omfatter såvel selvstændig fremlæggelse som besvarelse af spørgsmål  

Eksaminationstiden er 30. min., inklusive tid til votering, censors og eksaminators udarbejdelse af 

noter vedr. hver enkelt elevs præstation og eksamination samt tid til feed-back til eleven. 

Der foretages bedømmelse efter hver eksamination. Elevens karakter fastsættes ifølge 

bestemmelserne i ”Beke dtgørelse r.  af . .  o  karakterskala og a de  
bedø else”. 

Der gives en individuel karakterer. Eleven kan ikke tage beståede prøver om. Hvis eleven ikke 

består en grundfagsprøve (dvs. opnår karakteren 00 eller – 3), kan eleven tilmelde sig en omprøve 

hos Mette Kokholm på kontoret (Elevservice). Dette skal ske senest 4 uger efter den prøve, eleven 

ikke bestod. 

Bedømmelsesgrundlag (case-prøven) 

Bedømmelsesgrundlaget for eleverne ved de merkantile grundfagsprøver (caseprøver) er elevens 

præstation ved den mundlige afprøvning af elevens viden om fagets mål, der tager udgangspunkt i 

de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen. 

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation og dokumentation af kompetencer under 

eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i på 

forhånd udarbejdet materiale (typisk PowerPoint præsentationsmateriale), der udgør 

bedømmelsesgrundlaget. 
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Elevens skriftlige/praktiske produkter, herunder elevens præsentationsmateriale, bedømmes 

således ikke isoleret/særskilt, men indgår i det samlede bedømmelsesgrundlag. 

Bedømmelseskriterier (caseprøven) 

Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages således ud fra væsentlige mål og krav på 

niveauet, som de er beskrevet i fagbilaget for hvert enkelt grundfag (jf. kapitel 6) 

Bedømmelseskriterierne beskriver med udgangspunkt i bedømmelsesgrundlaget i hvilken grad 

eleven lever op til de væsentlige mål. Bedømmelseskriterierne beskriver således, hvad skolen 

forventer af en præstation i forhold til en bestemt opgaveløsning for at bestå prøven 

I forbindelse med caseprøven i det enkelte grundfag præciseres hvordan skolen skelner imellem 
væsentlige og uvæsentlige mangler i opgaveløsningen. 

5.3.3.1. Omprøve i grundfag  

 
Elever der ikke består grundfag kan gå til omprøve jf. Bekendtgørelse om prøver og eksamen i 

erhvervsrettede uddannelser BEK nr. 41 af 16.01. 2014 § 5, stk. 3). Eleven kan kun gå til omprøve i 
de grundfag hvor eleven får mindre end karakteren 02. Den enkelte elev får automatisk denne 
mulighed oplyst af VBC. VBC kan ved usædvanlige forhold tillade en eksaminand at deltage i 
yderligere 1 reeksamination, dvs. en elev kan maksimalt deltage i tre eksamener i samme fag på 
samme niveau og i samme disciplin. 

5.3.3.2. Indstilling til eksamen. 

Den enkelte elev kan kun indstilles til eksamen hvis eleven har deltaget i undervisningen og 
afleveret og fået de skriftlige arbejder godkendt i et omfang, som skolen finder tilstrækkeligt (Jf. 
skolens studieregler)  
 

5.3.4. Generel beskrivelse af grundforløbsprøven i USF på GF2 

GF2 afsluttes med en grundforløbsprøve med ekstern censor tilknyttet. Grundforløbsprøven er en 

prøve i det uddannelsesspecifikke fag (USF) for den valgte uddannelsesretning (detail, handel, 

kontor og event).  

Eksaminationstiden er 30 min pr. elev inkl. votering. Eksaminationstiden pr. elev er den samme 

uanset om eleven eksamineres som enkelt individ eller som del af en gruppe (maks. 4 elever pr. 

gruppe). 

Prøven skal skabe grundlag for at kunne bedømme elevens opfyldelse af de overgangskrav 

(kompetencemål), som er fastsat for den pågældende uddannelse (detail, handel, kontor og event) 

i form af viden, færdigheder og kompetencer.  

Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en disposition som eleverne selv medbringer til 

eksamen samt evt. medbragt materiale nærmere defineret i beskrivelsen af det 

uddannelsesspecifikke fag.  
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Dispositionen tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling og/eller relevant teori. 

Grundforløbs-prøvens disposition skal være rettet mod den uddannelsesretning, som eleven har 

valgt (detail, handel, kontor, event). Den nærmere beskrivelse af form, indhold, varighed og 

bedømmelses- og eksaminationsgrundlag fremgår af beskrivelsen for det respektive 

uddannelsesspecifikke fag. Elevarbejde, der er gået forud for prøveafholdelsen kan indgå i 

eksaminations- og bedømmelsesgrundlaget, hvis det fremgår af beskrivelsen af det 

uddannelsesspecifikke fag. 

Efter afholdelsen af grundforløbsprøven sender VBC grundforløbsprøveformuleringen til det 

faglige udvalg til orientering. 

Da VBC ikke selv udbyder hovedforløb inden for detail, handel, kontor og event har VBC indgået en 

samarbejdsaftale med IBC, Kolding med hensyn til grundforløbsprøven inden for detail, handel, 

kontor og event. IBC er godkendt til at udbyde hovedforløb inden for detail, handel, kontor og 

event. 

Eleverne på det enkelte hold orienteres ved starten af GF2 om eksamensformen herunder 

eksaminationsgrundlag (pensum), bedømmelsesgrundlag (hvad må bedømmes) og 

bedømmelseskriterier (hvad skal der til for at få karakteren – hvad er væsentlige 

mangler/uvæsentlige mangler). 

Til grundforløbsprøven bedømmes elevens tilegnelse af de kompetencemål, som eleven skal 

opfylde ved overgang fra grundforløb til hovedforløb. Karakteren er udtryk for elevens evne til på 

en tværfaglig helhedsorienteret måde, at behandle en problemstilling inden for målene og 

delmålene i det pågældende uddannelsesspecifikke fag, hvor såvel egen fremlæggelse, evt. 

fremvist produkt/ præsentation m.v. samt eksaminationen indgår i 

vurderingsgrundlaget/bedømmelsesgrundlaget. 

Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået. 

PC, bøger, materialer udleveret i undervisningen og egne noter må medbringes til eksamen. 

Grundforløbsprøven kan udarbejdes som et individuelt projekt/ disposition eller et gruppeprojekt/ 

disposition jævnfør projekt/disposition beskrivelsen. Eksamen kan afvikles som en individuel 

eksamen eller en gruppeeksamen. Vælger det pågældende hold gruppeeksamen gennemfører 

hele holdet deres grundforløbsprøve som gruppeeksamen. Eksaminationstiden er 30 min. pr. elev i 

gruppen inkl. votering. 

Grundlaget for bedømmelsen (bedømmelsesgrundlaget) er eksaminandens individuelle 

præsentation, herunder individuelle dele af et gruppefremstillet produkt. Det skal udførligt fremgå 

af et eventuelt gruppefremstillet produkt, hvilke dele eksaminanden selv har fremstillet, og hvilke 

dele andre har fremstillet. Eksaminanden må forvente, at skulle kunne forsvare det samlede 

gruppefremstillede produkt. 
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Hvis produktet er udarbejdet af en gruppe, har eksaminanderne et fælles ansvar for opfyldelsen af 

de formelle krav. Hvis kravene ikke er opfyldt kan ingen af de pågældende elever i gruppen 

aflægge prøven medmindre der foreligger særlige omstændigheder, der kan begrunde at en eller 

flere af gruppens medlemmer skal tilbydes et nyt prøveforsøg. 

Eksaminationen varer 30 minutter pr. elev inkl. votering og tilbagemelding. Prøven indledes med 

elevens egen præsentation og evt. yderligere relevant stof i 10-15. minutter. For en gruppe på 4 

elever betyder dette en samlet eksaminationstid på 2 timer inkl. votering. 

Eksaminationen tager udgangspunkt i den/de centrale problemstillinger som er rejst af eleven 

inden for eksaminationsgrundlaget, og det er den centrale problemstilling der er den styrende i 

eksaminationen. Hvis det er relevant for det eleven arbejder med kan der spørges ind til andre 

områder indenfor eksaminationsgrundlaget. 

5.3.4.1. Omprøve i grundforløbsprøven 

 
Elever der ikke består grundforløbsprøven kan gå til omprøve. Den enkelte elev får automatisk 
denne mulighed oplyst af VBC. VBC kan ved usædvanlige forhold tillade en eksaminand at deltage i 
yderligere 1 reeksamination, dvs. en elev kan maksimalt deltage i tre grundforløbsprøver i det 
samme uddannelsesspecifikke fag. 

 

5.3.4.2. Indstilling til eksamen. 

Den enkelte elev kan kun indstilles til prøve i det uddannelsesspecifikke fag (grundforløbsprøven), 
hvis eleven har deltaget i undervisningen og afleveret og fået de skriftlige arbejder godkendt i et 
omfang, som skolen finder tilstrækkeligt (Jf. skolens studieregler)  
 

5.3.5. Skolens eksamensreglement 

Enhver elev som skal til eksamen (aflægge afsluttende prøve) får udleveret VBC´s nedenstående 
eksamensreglement. Eksamensreglementet for GF2 EUD/EUX er udarbejdet i overensstemmelse med flg. 
bekendtgørelser: 
 

 ”Beke dtgørelse o  prøver og eksa e  i de gru dlægge de erhvervsrettede udda elser” (BEK. 

nr. 41 af 16.01. 2014). Bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk.  

 ”Beke dtgørelse o  karakterskala og a de  edø else” BEK. r.  af .   
Bekendtgørelsen kan findes på www.retsinformation.dk.   

 ”Beke dtgørelse o  gru dfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i 

erhvervsuddannelserne” BEK r. 009 af 22. 09. 2014). Bekendtgørelsen kan findes på 

www.retsinformation.dk.   

Kapitel 1: Sygdom 

§1. Hvis en elev bliver syg på eksamensdagen, skal skolens kontor (Elevservice) have besked herom senest 

10 minutter før eksamensstart, telefon nr. 75 36 13 11. Samme dag skal en lægeerklæring/friattest for egen 

http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
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regning sendes til skolens kontor (Elevservice). Sygeeksamen afholdes for de fleste fag i det efterfølgende 

kvartal - for enkelte fag dog først ½ år efter. 

Kapitel 2: Udeblivelse 

§2. Udeblivelse fra eksamen som ikke skyldes sygdom, betragtes som udmeldelse fra skolen og medfører 

derfor, at eleven ikke kan gennemføre eksamen på sædvanlige vilkår, dvs. eksamen på baggrund af udtræk 

af fag, og at eleven derfor ikke kan opnå et grundforløbsbevis. 

Kapitel 3: Mobiltelefoner, MP-3 afspillere og lignende ved eksamen 

§3. Ved eksamen er det ikke tilladt at have mobiltelefoner, MP-3 afspillere eller andre mekaniske eller 

elektroniske hjælpemidler og lagringsmedier, der gør det muligt at udveksle oplysninger med andre eller 

gemme information ved sig. Følgende regler skal overholdes:  

Mobiltelefoner, MP-3 afspillere og lignende afleveres til tilsynsførende eller eksaminator før eksamens 

start. 

Mobiltelefoner skal være slukket 

Mobiltelefoner, MP-3 afspillere og lignende udleveres først når eksamen er overstået, eller når eleven er 

færdig med eksamen, dog ikke de sidste 15 minutter ved skriftlig eksamen 

Det er elevens eget ansvar at huske at få mobiltelefonen, MP-3 afspilleren og lignende med sig, inden man 

forlader lokalet. I modsat fald udleveres den først, når eksamen er slut. 

§4. Overtrædelse af § 21 betragtes som forsøg på eksamenssnyd og kan medføre bortvisning fra eksamen.  

Kapitel 4: Klager over eksamenskarakterer m.v. 

En elev kan jf. Beke dtgørelse o  prøver og eksa e  i gru dlægge de erhvervsrettede udda elser” 

[BEK. nr. 41 af 16.01. 2014]) indgive klage til Vejen Business College vedrørende forhold ved eksamen inden 

2 uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt eleven. Klagen skal være skriftlig og begrundet. 

Begrundelsen kan være flg.: 

 Eksaminationsgrundlaget, herunder de stillede spørgsmåls eller opgavers  

 forhold til uddannelsens mål 

 Eksamensforløbet 

 Bedømmelsen 

VBC forelægger straks klagen for eksaminator og censor med anmodning om en udtalelse (frist på normalt 

2 uger). Disse udtalelser får klageren lejlighed til at kommentere inden for en frist på normalt en uge. 

Skolens leder træffer herefter en afgørelse, som straks skriftligt meddeles klageren, bedømmerne og evt. 

andre berørte elever.  

Afgørelsen kan være: 

 Der skal foretages en ny bedømmelse (ombedømmelse). Gælder ikke mundtlige prøver 

 Eleven bliver tilbudt en ny prøve (omprøve) 

 Klagen afvises 
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Går afgørelsen ud på at eleven tilbydes en omprøve (gælder både mundtlige og skriftlige eksamener) eller 

en ombedømmelse (gælder kun skriftlig eksamen) bliver eleven samtidig orienteret om, at en sådan 

omprøve eller ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Accept af et tilbud om omprøve eller 

ombedømmelse skal ske senest 2 uger efter meddelelse om afgørelsen er afgivet [BEK. nr. 41 af 16.01. 

2014] 

Såfremt eleven ikke kan acceptere skolens afgørelse kan den indbringes for Undervisningsministeriet, 

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Dette skal ske senest 2 uger efter, at afgørelsen er meddelt eleven. Eleven 

skal aflevere klagen til skolen, som videresender den til Kvalitets- og Tilsyns-styrelsen (UVM ledsaget af en 

udtalelse fra skolen)  [BEK. nr. 41 af 16.01. 2014 § 43, stk. 2] 

Kapitel 5: Vilkår for mundtlig eksamen 

§5. Mundtlige eksamener er offentlige. 

§6. I forbindelse med afholdelse af mundtlig eksamen vil denne som hovedregel have starttidspunkt 08.30, 

og eleven er forpligtet til at være til stede senest 15 minutter før det officielle starttidspunkt. Hvis eleven 

ikke er til stede, når denne indkaldes til eksaminationen, er censor og lærer i fællesskab berettiget til at 

afvise eleven fra eksaminationen, dog kun efter forudgående accept fra ledelsen. Hvis forsinkelsen er 

rimeligt begrundet, får eleven tilbud om at blive eksamineret på et senere tidspunkt.  

§7. Såfremt der måtte være tale om forberedelsestid i forbindelse med en mundtlig eksamination, kan 

denne ikke iværksættes, før censor er til stede.  

§8. I forbindelse med elevernes mødetidspunkt vil eksaminator kunne træffe individuel aftale med eleverne 

om, hvilket tidspunkt eleven skal møde i forhold til det officielle starttidspunkt. Dette sker dog udelukkende 

på eksaminators ansvar. 

§9. I forbindelse med eventuel forberedelse til eksaminationen vil eleven blive placeret i et særligt uaflåst 

lokale under overvågning af en tilsynsførende. I denne situation må eleven kun anvende de anviste 

hjælpemidler, som eleven selv medbringer, ligesom eleven ikke må søge hjælp fra personer bortset fra den 

tilsynsførende og da kun i forbindelse med ikke-faglige spørgsmål. Såfremt eleven overtræder ovenstående, 

vil eleven på den tilsynsførendes opfordring kunne bortvises fra eksaminationen af skolens ledelse. 

Bortvisning indberettes af skolen til Undervisningsministeriet, Kvalitets og Tilsynsstyrelsen med nærmere 

angivelse af bortvisningens årsag. 

 

5.3.6.  Klager vedr. standpunktskarakterer  

 
Såfremt en elev er utilfreds med en standpunktskarakter i et fag har eleven følgende klageadgang: 
Inden en uge efter modtagelsen af karakteren skal eleven klage mundtligt til læreren, som er 
forpligtet til at redegøre for, hvorfor eleven har fået netop denne karakter. Hvis eleven fortsat er 
utilfreds, sendes en skriftlig klage til uddannelseschefen med elevens argumenter for en højere 
karakter. 
 



43 
 

Inden 14 dage skal uddannelseschefen indhente lærerens argumenter for den pågældende 
karakter, sammenholde disse med elevens og på denne baggrund træffe beslutning om den 
endelige karakter. 
Hvis eleven fortsat er utilfreds, kan eleven klage til skolens forstander inden tre uger. 
Forstanderen træffer den endelige afgørelse på baggrund af elevens klage, lærerens svar og 
uddannelseschefens indberetning. 
 
Klager over standpunktskarakterer kan ikke indbringes for Undervisningsministeriet. 

5.3.7. Sygeeksamen 

 
Såfremt en elev på grund af sygdom ikke kan deltage i en mundtlig eller skriftlig eksamen, har 
eleven mulighed for at indstille sig til sygeeksamen ved den førstkommende eksamenstermin. 
Sygdom skal dokumenteres med lægeerklæring/friattest for egen regning. 
 
Såfremt en elev bliver syg i løbet af de projektarbejdsdage, som fører frem til grundforløbsprøven, 
skal VBC underrettes med det samme, og eleven skal hurtigst muligt for egen regning fremsende 
en lægeerklæring/friattest til skolen. VBC vil i samråd med eleven aftale afvikling af et syge 
grundforløbsprojekt/prøve. Eleven har så mulighed for at indstille sig til sygeeksamen ved den 
førstkommende eksamenstermin. 
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6.0. Skolens studie- og ordensregler 

 

6.1.  Almindelige regler for orden og samvær 

 

6.1.1. Normer for adfærd/skolens værdier. 

 
 
VBC forventer, at eleverne naturligvis er bekendt med og følger almindelige normer for god orden 
og samvær. Skolen forventer også, at eleverne respekterer VBC´s værdigrundlag (ASTON), som 
består af følgende værdier: 
 

1. Ansvarlighed 

 Ansvarlighed er blandt andet ensbetydende med at eleverne hver især, 
eleverne indbyrdes og eleverne i samarbejde med lærerne udviser en fælles 
ansvarsfølelse overfor undervisningen.   

 
2. Samarbejde 

 Samarbejde er blandt andet ensbetydende med at eleverne forstår og 
accepterer hinandens kompetencer (stærke/svage sider) og udviser 
hjælpsomhed overfor hinanden. 

 
3. Tillid 

 Elever og lærere har tillid til og forventer at alle gør deres bedste.  
 
 

4. Ordentlighed 

 Eleverne leverer kvalitet overfor lærerne (f.eks. i relation til afleveringsopgaver, 
forberedelse og gruppearbejde) og lærerne leverer kvalitet i undervisningen 
(f.eks. i form af forskellige undervisningsformer og elevmedindflydelse omkring 
undervisningens indhold og form). Løbende evaluering af elever og 
undervisningen er med til at sikre denne kvalitet. 

 
 Alle taler/skriver ordentligt til og om hinanden.  Brug af øgenavne, skældsord og 

anden form for mobning er uacceptabelt. 
 
 Alle udviser respekt for hinanden og giver hinanden rum for udfoldelse 

 

 
5. Nærvær 

 Både elever og lærere viser interesse, lytter aktivt, fokuserer og er 
tilstedeværende i forbindelse med undervisningen.  
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6.1.2. Anvendelse af kort til ind- og udstempling 

 
 Du skal ALTID stemple IND, når du kommer, og UD når du forlader skolen igen.          

 
 Glemmer du at stemple ind når du kommer, skal du kontakte elevservice hurtigst 

         muligt. Hvis du har glemt at stemple ind, vil du få en fejl fra systemet når du prøver at  
         stemple ud.  

 
 Glemmer du at stemple ud når du går, kan du ikke stemple ind den næste dag. 
         Kontakt derfor elevservice hurtigst muligt.  

 
 Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time, skal du også stemple ud til 
        den time og ind igen til næste time. 

 
 Virker dit kort ikke, har vi på elevservice en computer du kan stemple dig ind og ud 
        på, indtil du modtager et nyt kort. I nødstilfælde kan computeren anvendes, hvis du  
        har glemt dit kort, dog max. 5 gange pr. skoleår.   

 
 Når du kører dit kort igennem terminalen, skal du vente til der står OK på 
         displayet. Kommer der en fejlmelding, når du kører kortet igennem, eller er du i tvivl 
         om stemplingen er registreret, skal du ALTID gå ind på elevservice og meddele dette,  
        så vi kan finde fejlen. 

 

 Du får hver uge (lørdag) pr. e-mail tilsendt en oversigt over dit fravær. Det er  
        vigtigt, at du også selv fører dit fravær hver eneste uge. Stemmer dit fravær ikke 
         overens med dine egne notater skal du henvende dig på elevservice den efterfølgende  
        mandag. 

 
 DU KAN KUN FÅ RETTET DIT FRAVÆR FOR 1 UGE TILBAGE.  

 
 Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle 
        indstemplede elever er til stede i undervisningen. 

 
 Misbrug af systemet vil medføre: Først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning! 
         Misbrug er f.eks. at du har udlånt dit kort til en anden person, som har stemplet ud or 
         dig, eller du har stemplet ind, men ikke er tilstede ved undervisningen. 
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6.1.2.1.  Ofte stillede elev-spørgsmål vedrørende ind - og udstempling 

 

 Spm.: Hvornår skal jeg stemple? 

 
 

Svar: Du skal altid stemple ind, når du møder på skolen, og altid stemple ud når du 

forlader skolen igen.  

Hvis du vælger at være fraværende i en skemalagt time eller vælger at forlade skolen i 

én af dine pauser, skal du også stemple ud og efterfølgende stemple ind igen til næste 

time. Når du kører dit kort igennem terminalen, skal du vente til der står OK på 

displayet.  

 

Spm.: Hvad gør jeg, hvis der kommer en fejlmelding når jeg stempler  ind/ud ? 

Svar: Kommer der en fejlmelding, når du kører kortet igennem, eller er du i tvivl om 

stemplingen er registreret, skal du altid gå ind på Elevservice og meddele dette, så 

fejlen kan rettes. 

 

Spm.: Hvordan kan jeg se, hvor meget fravær jeg har ? 

 

Svar: Du får hver uge (lørdag) pr. e-mail tilsendt en oversigt over dit fravær.  

  

Spm.: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at stemple ind ? 

 

Svar: Glemmer du at stemple ind når du møder på skolen, skal du altid kontakte 

Elevservice hurtigst muligt. Hvis du har glemt at stemple ind, vil du få en fejlmelding på 

displayet på terminalen, når du prøver at stemple ud.  

 

Har du glemt at stemple ind kan du eventuelt få din lærer/dine lærere til at attestere, at 

du har været til stede i timen/timerne.  Du skal derfor bede om en grøn blanket på 

Elevservice som læreren/-lærerne skriver under på, og som du efterfølgende skal 

aflevere på Elevservice. Denne mulighed kan du kun benytte dig af 5 gange i løbet af et 

skoleår. Elevservice foretager en registrering af det antal gange du benytter denne 

funktion. Efter de 5 gange, vil du få fravær ved fremtidige, manglende indstemplinger. 
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Spm.: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt at stemple ud ? 

 

Glemmer du at stemple ud når du går, kan du ikke stemple ind den næste dag. Kontakt 

derfor elevservice hurtigst muligt.  

 

Har du glemt at stemple ud kan du eventuelt få din lærer/dine lærere til at attestere, at 

du har været til stede i timen/timerne.  Du skal derfor bede om en gul blanket på 

Elevservice som læreren/-lærerne skriver under på, og som du efterfølgende skal 

aflevere på Elevservice. Denne mulighed kan du kun benytte dig af 5 gange i løbet af et 

skoleår. Elevservice foretager en registrering af det antal gange du benytter denne 

funktion. Efter de 5 gange, vil du få fravær ved fremtidige, manglende udstemplinger. 

 

Spm.: Hvad gør jeg, hvis mit kort ikke virker (læsefejl) ? 

 

Svar: Hvis dit kort ikke virker, kan du bruge dit sygesikringskort, indtil Elevservice – på 

din foranledning – får bestilt et nyt kort til dig.  

Du har også mulighed for at benytte computeren på elevservice, indtil vi har modtaget 

dit nye kort.  

 

Spm: Hvad gør jeg, hvis jeg har glemt mit kort ? 

Svar: Hvis du har glemt dit kort, kan du bruge dit sygesikringskort. Du har også mulighed 

for at benytte computeren på elevservice - dog max. 5 dage i løbet af et skoleår. 

Elevservice foretager en registrering af det antal gange du benytter denne funktion. 

Efter de 5 gange vil du få fravær, hvis du har glemt dit kort.  

 

 

 

Spm: Hvad gør jeg, hvis jeg tror der er fejl i skolens registrering af mit fravær ? 
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Svar: Det er vigtigt, at du selv fører en oversigt over dit fravær hver eneste uge. (Skriv 

det evt. op i din lektiebog eller fremsøg fraværsblanketten på skolens G-drev - udfyld 

den og gem den på dit H-drev – se nærmere beskrivelse nedenfor) 

Stemmer skolens registrering af dit fravær ikke overens med dine egne notater, 

kan du henvende dig på Elevservice den efterfølgende mandag kl. 9.30-9.45. Du kan 

kun få rettet dit fravær for 1 uge tilbage. Derfor er det vigtigt, at du hver uge tjekker 

din fraværsmail. 

 

Spm: Hvordan kontrollerer skolen om jeg er tilstede, når jeg har stemplet ind? 

Svar: Opfølgning på protokolsystemet sker ved stikprøver, hvor der kontrolleres, om alle 

indstemplede elever er til stede i undervisningen. 

 

Spm: Hvad sker der, hvis jeg misbruger ind- og udstemplingssystemet ? 

Svar: Misbrug er f.eks. at du har udlånt dit kort til en anden person, som har stemplet 

for dig, eller du har stemplet ind, men ikke er tilstede ved undervisningen. Misbrug af 

systemet vil medføre først en skriftlig advarsel og dernæst bortvisning (:udmeldelse af 

skolen).           

 
Spm: Hvad gør jeg,  hvis jeg har været fraværende?  

Svar: Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til 

fraværet, og uanset om fraværet er velbegrundet.  Du skal, hvis du har været 

fraværende, udfylde en fraværs-blanket. Blanketten med filnavnet 

Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. Blanketten skal 

udfyldes den første skoledag efter du har været fraværende. Det er dit ansvar at 

blanketten altid er ajourført. Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt 

hvad du måtte have af fravær registreres altså på den samme blanket. Når du har 

udfyldt blanketten skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev. 
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6.1.3. Bogudlevering og aflevering 

 
Skoleårets start (udlevering) 

 
Såfremt du har betalt genanskaffelsesprisen for bøger, som du ikke har afleveret rettidigt kan du  
ikke på et senere tidspunkt, hvis bøgerne skulle blive fundet, aflevere disse bøger og kræve det 

betalte beløb retur. Til gengæld kan d 
 
Bogudleveringen foregår i skolens bogkælder i løbet af den første skoleuge 
 
Du skal til bogudleveringen medbringe dit af skolen udleverede personlige ID-kort (samme kort 
som du bruger til ind/udstempling) 
 
Alle de bøger du får udleveret registreres elektronisk på dit CPR nummer når du anvender dit 
personlige ID-kort. Du er således personlig ansvarlig for alle dine udleverede bøger indtil de igen 

ved skoleårets afslutning skal afleveres. Præcis på samme måde som du kender det fra 
biblioteket. 
 
Pas derfor på dine bøger og sørg for ikke at få forbyttet dine bøger i løbet af skoleåret med en 
kammerats, da du så ikke ved skoleårets afslutning kan aflevere de bøger, der er registreret på dit 
CPR-nummer. 
 

Skoleårets afslutning (aflevering) 

 
Du skal ved skoleårets afslutning, på en af skolen nærmere oplyst dato, aflevere alle de bøger som 
du i gennem skoleåret er blevet registreret som låner af via brug af dit personlige ID-kort. 
 
Afleverer du ikke bøgerne på det af skolen fastsatte tidspunkt, vil du blive afkrævet et beløb 
svarende til gen-anskaffelsesprisen på de bøger, som du ikke har afleveret plus et rykkergebyr på 
kr. 100,00.  
 
Betales bøgerne herefter ikke på et nærmere fastsat tidspunkt sender skolen sin fordring videre til 
Skat som sørger for at inddrive skolens gæld f.eks. ved at tilbageholde beløbet i din fremtidige løn 
som en skat. Du kan beholde bøgerne, da du jo har betalt for dem. 
 

4.1.4. Brug af IT-udstyr og IT-lokaler 

 
Som IT-bruger har du følgende rettigheder: 

 
 Du får et personligt login og et password, som giver adgang til alt undervisningsudstyr på 

skolen. 

 Du får adgang til internettet og du får en personlig e-mail adresse. 
 Du får et personligt katalog (Netdrev H: ) på serverens harddisk. Her kan du gemme alle dine 

opgaver, så du behøver ikke at opbevare dem på disketter og du har adgang til dine opgaver, 
uanset hvilken PC du logger dig på. 
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 Når du undervises i et IT-lokale har du ret til en PC-er. I workshoppen er der ledigt det meste af 
ugen. Her kan du udføre opgaver på tidspunkter, hvor du har lejlighed til det.  Seriøse 
skolerelaterede opgaver har første prioritet. 

 I øvrige IT-lokaler kan du have lignende adgang, hvis der ikke foregår undervisning. 

 Du må kopiere opgaver til og fra egen PC, hvis du har mulighed for det. 
 
Som IT-bruger har du følgende pligter: 

 
Det forventes at du behandler skolens system godt, - det vil bl.a. sige, at du: 
 lukker Windows ned, før du slukker din PC. 
 forsøger at holde egen computer virusfri, hvis du har en hjemme og kopierer mellem hjemmet 

og skolens anlæg.  
 meddeler den systemansvarlige, lærer eller skolen, hvis der er mistanke om virusangreb eller 

lign. uregelmæssigheder. 
 i øvrigt sørger for at holde orden på dit skrivebord (Windows) og i dit katalog. 
 

Følgende er forbudt: 

 

 Du må ikke anvende skolens system til noget, som kan skade skolens renommé. 
 Du må ikke installere/downloade programmer på skolens anlæg. De kan udgøre en virusfare. 

Specielt spil er særligt ofte smittekilder. Desuden hører spil hjemme i fritiden og ikke på en 
arbejdsplads. (Dog accepteres de små spil som installeres med Windows.) Andre programmer 
kan være beskyttet af copyright, og så kan det være direkte ulovligt at have kopier liggende.  

 I det hele taget må du naturligvis ikke gøre noget ulovligt på skolens computere. Det gælder 
også hacking og misbrug af passwords. 

 Du må ikke benytte computere i workshoppen eller andre ledige lokaler, hvis du samtidig 
forsømmer anden undervisning. 

 Flasker, porcelæn, bestik,  mad, drikkevarer etc. må ikke medbringes/- nydes i IT- 
     lokalerne.  
 
Overtrædelse af reglerne kan føre til tab af brugerrettighederne i kortere eller længere tid (mindst 
1 uge.). I alvorlige tilfælde kan det medføre bortvisning (:udmeldelse) fra skolen, og hvis det drejer 
sig om noget kriminelt, kan man risikere politianmeldelse. 
 

6.1.5. Brug af mobiltelefon 

 

Mobiltelefoner må ikke være tændt og ligge fremme, når der er undervisning.  

6.1.6. Parkering 

 
Cykler stilles i cykelskuret ved Allégade (Indgang ved kantinen), og i cykelstativet over for den nye 
hovedindgang. Biler parkeres på P-pladsen foran kantinen. 
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6.1.7. Rygning 

 
Der er rygeforbud på hele skolens matrikelnummer. 
 

6.1.8. Brug af egen bærbar PC-er 

 
Egne bærbare PC´ere må i timerne kun anvendes i relation til undervisningen. Dette indebærer 
også at din bærbare PC´er kun må være tændt og skærmen slået op, når læreren har givet 
tilladelse hertil. Overtrædelse af ovennævnte, medfører 1 måneds forbud mod at 
medbringe/benytte bærbar PC´er i timerne. Fornyet overtrædelse af reglen medfører, at du ikke 
må medbringe/benytte bærbar PC´er i timerne resten af skoleåret.   

6.1.9. Øvrige regler 

 
Bortset fra flasker med skruelåg må porcelæn, bestik, drikkevarer, mad etc. ikke medbringes/ -
nydes i undervisningslokalerne. (se specielle regler for IT-lokalerne). 
 
Husk selvoprydning i kantinen og stil stolene på plads. 

6.1.10. Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær 

 
Overtrædelse af de almindelige regler for orden og samvær kan medføre sanktioner afhængig af 
overtrædelsen karakter og størrelse. Under punktet ”sa ktio er” gennemgås de generelle 
sanktioner og brugen af dem. Hvis der er specielle sanktioner til et bestemt område, er de nævnt 
ved omtalen af dette område. 

 

6.2.  Regler for aktiv deltagelse i undervisningen 

 

6.2.1. Fremmødepligt 

 

 
Du har mødepligt til al undervisning på skolen. Det gælder også projekter, prøver og lignende. 
 
Du skal overholde mødetidspunktet. 
 
Alle former for fravær medregnes som fravær. Det gælder uanset årsagen til fraværet, og uanset 
om fraværet er velbegrundet.  
 
Du skal, hvis du har været fraværende, udfylde en fraværs-blanket. Blanketten med filnavnet 
Fraværsregistrering.xls er lagt permanent ud på skolens G:/drev. 
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Blanketten skal udfyldes den første skoledag efter du har været fraværende. Det er dit ansvar at 
blanketten altid er ajourført. 
 
Du skal i løbet af skoleåret kun anvende en blanket. Alt hvad du måtte have af fravær registreres 
altså på den samme blanket. 

 
Når du har udfyldt blanketten skal du gemme den udfyldte blanket på dit eget H:/drev. 
 
Fastholdelseskoordinatoren på EUD, dine lærere, studievejlederne samt skolens ledelse har 
adgang til blanketten, som du udfylder, vedrørende årsagerne til dit fravær. Bliver du indkaldt til 
en samtale omkring dit fravær vil din fastholdelseskoordinator før samtalen således se, hvad der 
står registreret på din fraværsblanket. 
 
Din deltagelse i undervisningen vil blive registreret ud fra din ind - og udstempling. Du vil normalt 
en gang om ugen få tilsendt en oversigt over dit fremmøde, så du har mulighed for at følge og 
kontrollere registreringen. 
 
Skolen følger løbende med i dit fremmøde og evt. fravær. Ved for et for stort fravær vil 
fastholdelseskoordinatoren kontakte dig.  
 
Hvis fraværet fortsætter, vil du af fastholdelseskoordinatoren blive indkaldt til en 1. samtale.  

 
Et fortsat for højt fravær vil medføre, at du får en skriftlig advarsel og samtidig bliver indkaldt til 
den 2. samtale med fastholdelseskoordinatoren 
 
Hvis fraværet stadig fortsætter, vil du blive indkaldt til en 3. samtale, hvor du samtidig får en 
skriftlig advarsel.  Hvis du er under 18 år, vil dine forældre også blive indbudt. Til stede vil være 
fastholdelseskoordinatoren og uddannelseschefen. 
  
Skolen vil i hele forløbet se på arten af fravær, og om der således skal tages særlige hensyn – f.eks. 
på grund af sygdom. Skolen kan i den sammenhæng stille krav om lægeerklæring. Skolen betaler 
din første lægeerklæring pr. skoleår. 
 
Hvis dit fravær – under hensyntagen til ovenstående afsnit – er på 10 % eller derover kan du blive 
udmeldt af skolen, ligesom du kan tabe evnen til at gå til eksamen 

 

6.2.2. Aflevering af skriftlige opgaver 

 
Alle stillede hjemmeopgaver skal du aflevere på det tidspunkt, der er aftalt med den enkelte 
faglærer. 

 
Du skal aflevere mindst 80 % af de stillede opgaver i et skoleår i det enkelte fag. 
 
De afleverede opgaver skal have et minimum af kvalitet for at kunne godkendes som afleveringer. 
Faglæreren fastsætter som udgangspunkt, hvad dette minimum er. 
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Du kan på elev-net, under din klassebetegnelse/årgangsbetegnelse, løbende følge med i hvilke 
afleveringsopgaver, der er stillet i det enkelte fag, hvornår disse opgaver skal afleveres. Du har selv 
pligt til at holde dig orienteret på elev-net om dine afleveringsopgaver. 
 
Hvis du i løbet af skoleåret mangler at aflevere så mange opgaver i et fag, så du ikke vil kunne nå 
de 80 % på et skoleår, kan du ikke indstilles til eksamen. 

 

6.2.3. Deltagelse i anden undervisning 

 
Du har pligt til at deltage i anden slags undervisning herunder selvstændigt arbejde og virtuel 
undervisning. Ved den virtuelle undervisning vil skolen udarbejde et system, der kan registrere 
omfanget af din aktive deltagelse. 

 

6.3.  Sanktioner 

 
Følgende sanktioner kan sættes i værk ved overtrædelse af skolens studie- og ordensregler 
herunder for stort fravær og manglende afleveringer: 
 

1. Du kan udelukkes fra konkrete arrangementer eller aktiviteter. 
 

2. Du kan midlertidig udelukkes fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår. 
Udelukkelsen registreres som fravær. 

 
3. Du kan ikke indstilles til eksamen (jf. fravær/manglende afleveringsopgaver) 

 
4. Du bliver udmeldt i særligt graverende tilfælde (jf. fravær) 

 
Skolen kan sætte sanktionerne i værk efter en konkret vurdering, men sanktionerne skal være 
rimelige og relevante i forhold til overtrædelsen.  
 
Normalt modtager du en skriftlig advarsel, før skolen iværksætter en sanktion. 
 
I særligt alvorlige tilfælde eller i gentagelsestilfælde kan det dog ske uden varsel. 
 
Du modtager altid selv den skriftlige advarsel, og hvis du er under 18 år, sendes den også til dine 
forældre. 
 
Før skolen iværksætter en evt. sanktion, skal du og dine forældre, hvis du er under 18 år, normalt 
have lejlighed til at udtale sig til sagen.  
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6.4.  Ret til at klage og klagevejledning 
 

6.4.1. Klage over tildelt sanktion 

 
Du eller, hvis du er under 18 år, dine forældre har mulighed for skriftligt at klage til 
Undervisningsministeriet over en sanktion, som skolen iværksætter over for dig.  
Ved afgørelsen har du krav på, at den ledsages af en klagevejledning (se denne) 
Hvis du klager, laver skolen en skriftlig udtalelse om sagen. Denne udtalelse har du ret til at 
kommentere skriftligt.  Skolens udtalelse samt din evt. kommentar til udtalelsen sendes med 
klagen til ministeriet.  

6.4.2. Klagevejledning 

 

Hvis du ønsker at klage over skolens afgørelse, skal den afleveres hos skolens forstander senest 2 
uger efter, du har modtaget afgørelsen. Skolen har herefter en uge til at kommentere din klage. 
Du har derefter mulighed for inden for en uges frist at kommentere skolens udtalelse.  
Skolen sender derefter din klage, skolens udtalelse og din eventuelle kommentar til skolens 
udtalelse videre til Undervisningsministeriet. 
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7.0. Tilrettelæggelsen af undervisningen på GF2 

Undervisningen gennemføres som en blanding af tværfaglig, projektorienteret, praksisnær, 

erhvervsrettet og faglig undervisning. Undervisningen varierer mellem klasseundervisning, gruppe 

opgaver, individuelle opgaver, projektorienteret undervisning og praksis i øvemiljøer. På handel og 

kontor uddannelsesretningen er øvemiljøet bygget op omkring SIMU konceptet, medens 

øvemiljøet på detailhandels-uddannelsesretningen er bygget op omkring skolens egen øvebutik. 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og tematiseret, hvor der til hvert tema (4 temaer 

i alt) er tilknyttet et projektorienteret forløb. Grundfagene på GF2 understøtter de 

uddannelsesspecifikke fag og projekter. Det kan også være modsat, således at de 

uddannelsesspecifikke fag og projekterne understøtter grundfagene, hvor det er muligt. For 

nærmere beskrivelser af grundfag og uddannelsesspecifikke fag og sammenkoblingen heraf i 

projekter henvises til kapitel 8.0. 

Hvor grundfagsemner ikke naturligt peger ind i projekterne gennemføres undervisningen som 

fagfaglig erhvervsrettet u dervis i g, i e  for  for uge tlige kursusti er ”forlø ” u dervis i ge  
er beskrevet i kapitel 8.0) 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorientret med henblik på elevernes tilegnelse af viden, 

færdigheder og kompetencer. 

Indenfor hvert af de 4 temaer på GF2 opereres der med tre overordnede typer af 

læringsaktiviteter: 

Fagorienteret læring Casebaseret læring Projektbaseret læring 

Grundfagsorienteret med  

lukkede opgaver                                                                                                       

Tværfagligt med åbne opgaver 

 

 

Case – og projektbaserede læringsaktiviteter planlægges sådan, at eleverne som forudsætning har 

erhvervet sig en grundlæggende faglig viden og forståelse om det indhold der skal arbejdes med i 

casen/projektet. Hvert overordnet tema følger altså en struktur, hvor eleverne i starten arbejder 

med forholdsvis lukkede opgaver i grundfag og uddannelsesspecifikke fag for til sidst at arbejde 

tværfagligt og projektbaseret med mere åbne opgaver.  

7.1. Motion og bevægelse på GF2 

For at fremme læring og dannelse indgår motion og bevægelse som en del af hverdagen, hvor det 

er naturligt og passer ind. 
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7.2. Overordnet struktur og tidsplan 

 

 Uge 03 Uge 04 Uge 05 Uge 06 Uge 07 Uge 08 Uge 09 Uge 10 Uge 11 Uge 12 
 

Tema 1 
Casevirksomhed: Jysk 

koncernen 

 
X 

 
X 
 

 
X 

      - 

Projektuge 
Tema 1 

    
X 

 
- 

    - 

 
Tema 2 

Casevirksomhed: HTH/Nobia 
 

     
- 

 
X 
 
 

 
X 
 

 
X 
 

 - 

Projektuge 
Tema 2 

     
- 

    
X 
 

 
- 

 

 Uge 
13 

Uge 
14 

Uge 
15 

Uge 
16 

Uge 
17 

Uge 
18 

Uge 
19 

Uge 
20 

Uge 
21 

Uge 
22 

Uge 
23 

Uge 
24 

Uge 
25 

 
Tema 3 

Casevirksomhed: DT Group 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 
 

 
X 

         

 
Projektuge 

Tema 3 
 

     
X 
 

        

 
Tema 4 

Casevirksomhed: Selvvalgt virksomhed 
 
 

     X 
 

X 
 

X 
 

X X    

Projektuge 
Tema 4 

 

         
 

 X   

Grundforløbsprøve            X  

Grundfagseksamen (caseeksamen)             X 
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7.3. Tidsplan for afvikling af undervisning i USF/projekter indenfor det enkelte 

tema 

 

Tema-1 Antal lektioner Tidspunkt 

Undervisning USF 21 lektioner Fredag d. 22.1. 
1-7. lektion 
 
Fredag d. 29.1. 
1-7. lektion 
 
Fredag d. 5.2. 
1.-7 lektion 

Projektuge 
(EØ/AFS/IT/USF) 

23 lektioner Mandag d. 8.2-fredag d. 
12.2. 

 

Tema-2 Antal lektioner Tidspunkt 

Undervisning USF 21 lektioner Fredag d. 26.2. 
1-7. lektion 
 
Fredag d. 4.3. 
1-7. lektion 
 
Fredag d. 11.3. 
1.-7. lektion 

Projektuge 
(EØ/AFS/IT/USF) 

23 lektioner Mandag d. 14.3-fredag d. 
18.3. 

 

Tema-3 Antal lektioner Tidspunkt 

Undervisning USF 21 lektioner Fredag d. 1.4. 
Fredag d. 8.4. 
Fredag d. 15.4. 

Projektuge 
(EØ/AFS/IT/USF) 

23 lektioner Mandag d. 25.4 
Fredag d. 29.4. 

 

Tema-4 Antal lektioner Tidspunkt 

Undervisning USF 21 lektioner Fredag d. 13.5. 
Fredag d. 20.5. 
Fredag d. 27.5. 
Fredag d. 3.6. 

Projektuge 
(EØ/AFS/IT/USF) 

23 lektioner Mandag d. 6.6. 
Fredag d. 10.6. 

 



58 
 

7.4. Detaljeret Planlægningskalender - Foråret 2016 

 

Januar 2016 

Tema 1 

Casevirksomhed: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Uge 03-2016 

(GF2-01) 

Ordinær undervisning Undervisning/projekt USF 

(Tema 1) 

Antal lektioner til 

undervisning/ projekt USF 

Mandag d. 18.1.    

Tirsdag d. 19.1. X   

Onsdag d. 20.1. X   
Torsdag d. 21.1. X   

Fredag d. 22.1.  X 7 
Uge 04-2016 

(GF2-02) 

   

Mandag d. 25.1.  X   

Tirsdag d. 26.1. X   
Onsdag d. 27.1. X   

Torsdag d. 28.1. X   
Fredag d. 29.1.  X 7 

Februar 2016 

Uge 05-2016 

(GF2-03) 

   

Mandag d. 1.2. X   

Tirsdag d. 2.2. X   
Onsdag d. 3.2. X   

Torsdag d. 4.2. X   
Fredag d. 5.2.  X 7 

Uge 6-2016 

(GF2-04) 

   

Mandag d. 8.2. X X 4 

Tirsdag d. 9.2. X X 4 

Onsdag d. 10.2. X X 4 

Torsdag d. 11.2. X X 4 

Fredag d. 12.2.   X 7 

Uge 07-2016 

 

(Vinterferie) 

 
- 

 
- 

 
- 

Tema 2 

Casevirksomhed: HTH/NOBIA 

Uge 08-2016 

(GF2-05) 

Ordinær Undervisning Undervisning/projekt USF 

(Tema-2) 

Antal lektioner til 

undervisning/ projekt USF 

Mandag d. 22. 2  X   
Tirsdag d. 23.2. X   

Onsdag d. 24.2. X   
Torsdag d. 25.2. X   

Fredag d. 26.2.  X 7 

Marts 2016 

Uge 09-2016 

(GF2-06) 

   

Mandag d. 29.2. X   

Tirsdag d. 1.3. X   
Onsdag d. 2.3.  X   

Torsdag d. 3.2. X   
Fredag d. 4.3.  X 7 

Uge 10-2016 

(GF2-07) 

   

Mandag d. 7.3. X   
Tirsdag d. 8.3. X   

Onsdag d. 9.3. X   
Torsdag d. 10.3. X   

Fredag d. 11.3. 
 

 

 X 7 
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Uge 11-2016 

(GF2-08) 

 

 

   

Mandag d. 14.3 X X 4 

Tirsdag d. 15.3 X X 4 

Onsdag d. 16.3 X X 4 

Torsdag d. 17.3. X X 4 

Fredag d. 18.3.  X 7 

Uge 12-2016 (påske) - - - 

Tema 3 

Casevirksomhed: DT Group 

Uge 13-2016 

(GF2-09) 

Ordinær undervisning Undervisning/projekt USF 

(Tema-3) 

Antal lektioner til 

undervisning/projekt USF 

Mandag d. 28.3. 

(Påske) 

   

Tirsdag d. 29.3. X   
Onsdag d. 30.3. X   

Torsdag d. 31.3. X   
April 2016 

Fredag d. 1.4.  X 7 
Uge 14-2016 

(GF2-10) 

   

Mandag d. 4.4. X   

Tirsdag d. 5.4. X   
Onsdag d. 6.4. X   

Torsdag d. 7.4. X   

Fredag d. 8.4.  X 7 
Uge 15-2016 

(GF2-11) 

   

Mandag d.11.4.  X   

Tirsdag d.12.4. X   
Onsdag d. 13.4. X   

Torsdag d. 14.4. X   
Fredag d. 15.4. X X 7 

Uge 16-2016 

(GF2-12) 

   

Mandag d. 18.4. X   
Tirsdag d. 19.4. X   

Onsdag d. 20.4. X   
Torsdag d. 21.4. X   

Fredag d. 22.4. 
(Store bededag) 

- - - 

Uge17-2016 

(GF2-13) 

   

Mandag d. 25.4. X X 4 

Tirsdag d. 26.4. X X 4 

Onsdag d. 27.4 X X 4 

Torsdag d. 28.4. X X 4 

Fredag d. 29.4.  X 7 

Maj 2016 

Tema 4 (inkl. afsluttende projekt) 

Casevirksomhed: Opstart af selvvalgt virksomhed 

Uge 18-2016 

(GF2-14) 

Ordinær Undervisning Undervisning/projekt USF 

(Tema-4) 

Antal lektioner til 

undervisning/ projekt USF 

Mandag d. 2.5.  X   
Tirsdag d. 3.5. X   

Onsdag d. 4.5. X   
Torsdag d. 5.5. 

(Kristi Himmelfartsdag) 
 

- - - 

Fredag d. 6.5 
(GF2 eleverne fri pga. 

deltagelse i Åbent Hus) 
 
 

- - - 
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Uge 19-2016 

(GF2-15) 

   

Mandag d. 9.5. X   
Tirsdag d. 10.5. X   

Onsdag d. 11.5.  X   
Torsdag d. 12.5. X   

Fredag d. 13.5. 
 

 X 7 

Uge 20-2016 

(GF2-16) 

   

Mandag d. 16.5. 
(2. pinsedag) 

- - - 

Tirsdag d. 17.5. X   
Onsdag d. 18.5. X   

Torsdag d. 19.5. X   
Fredag d. 20.5. 

 
 X 7 

Uge 21 2016 

(GF2-17) 

   

Mandag d. 23.5 X   

Tirsdag d. 24.5 X   
Onsdag d. 25.5 X   

Torsdag d. 26.3. X   
Fredag d. 27.5  X 7 

Uge 22-2016 

(GF2-18) 

- -  

Mandag d. 30.5 X   

Tirsdag d. 31.5. X   

Juni 2016 

Onsdag d. 1.6. X   
Torsdag d. 2.6. X   

Fredag d. 3.6.  X 7 
Uge 23 2016 

(GF2-19) 

 

Mandag d. 6.6.  X X 4 

Tirsdag d. 7.6. X X 4 

Onsdag d. 8.6.  X X 4 

Torsdag d. 9.6. X X 4 

Fredag d. 10.6.  X 7 

Uge 24 2016 

(GF2-20) 

Eksamen 

Grundforløbsprøve 

Mandag d.13.6.    
Tirsdag d. 14.6    

Onsdag d. 15.6    
Torsdag d. 16.6    

Fredag d. 17.6.    

Uge 25 2016 

(GF2-21) 

Eksamen 

Grundfag 

Mandag d. 20.6.    
Tirsdag d. 21.6    

Onsdag d. 22.6    
Torsdag d. 23.6    

Fredag d. 24.6    
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8.0. Læringsaktiviteter til opnåelse af faglige mål og kompetencemål 

8.1. Temaer (1-4)  

8.1.1. Tema 1 (Jysk koncernen inkl. Bolia) 

8.1.1.1. Grundfag 

8.1.1.1.1. Afsætning C  

 

Forløb Case1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Afsætning C 

Lærer(e) LT /LC/CS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Udviklingen i salg og service i den private og offentlige sektor 

Titel 2 Virksomhedens kunder  

Titel 3 Lovgivning - købeloven 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Udviklingen i salg og servicesektoren i den private og offentlige sektor 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

E3: Eleven skal kunne redegøre for udviklingen i salgs- og servicesektoren i 

den private og offentlige sektor 

Indhold /læringsaktiviteter Klassegennemgang vhs. Powerpoint fra systime afsætning til EUD – niveau 

E – udviklingens i salgs- og servicesektoren: 

Servicevirksomheder 

Handelsvirksomheder 

Udviklingen i privatforbruget 

Brancheglidning 

Udviklingen i internethandel 

Oplevelsesøkonomi 

Forventninger til fremtiden 

 

 

 

Max. 2 lektioner 

 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime: Afsætning til EUD, i-bog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsformer Klassegennemgang  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 2 

 

Virksomhedens kunder  

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

D3: Eleven kan re3degøre for metoder til segmentering af markeder og 

valg af målgrupper 

C2: Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 

brancherelevante sammenhænge  

Indhold /læringsaktiviteter B2B og B2C-segmentering 

Konsumentenhed 

Segmenteringsproces 

Segmenteringskriterier 

Målgruppevalg 

 

 

 

 

Ca. 9 lektioner 

 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime: Afsætning til EUD/EUX Niveau D og C, Målgrupper 

Praxix Online kap. Vedr. Målgrupper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsformer Klassegennemgang af teori. Gruppearbejde med segmentering og 

målgruppevalg i praksis 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 3 

 

Lovgivning - Købeloven 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

F5: Eleven kan redegøre for relevante love og regler, der tager sigte på at 

beskytte kunder, klienter eller borgere i forbindelse med salg eller rådgivning 

E7: Eleven skal kunne redegøre for relevante love og regler i forbindelse med 

salg 

  

Indhold /læringsaktiviteter Købeloven – herunder regler for E-handel (forbrugeraftaleloven) 

Markedsføringsloven (MFL) 

 

 

 

 

 

 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime: Afsætning til EUD/EUX Niveau F: Købeloven 

Praxis Online kap. Om købeloven 

Markedsføringsloven??? 

 

 

 

 

Max 4 lektioner 

 

 

 

 

Arbejdsformer Selvstudie af teori efterfulgt af interaktiv quiz. Gruppe- eller pararbejde med 

opgaver i relation til købeloven 
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Case 1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Afsætning F-C 

Følgende faglige indgår case 1: 

Case 1 

 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-F   Eleven kan redegøre for betydningen af personlig fremtræden, 

kropssprog og mundtlig kommunikation i salg eller rådgivning  

 

   Eleven kan redegøre for forskelige faser i en salgs- eller 

rådgivningsproces og anvende dette i en autentisk situation 

 

   Eleven kan redegøre for og anvende principperne for salg eller 

rådgivning, herunder personligt salg eller rådgivning af kunder, 

borgere eller klienter 

 

   Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og 
fremstillingsformer 

 

 X  Eleven kan redegøre for relevante love og regler, der tager sigte 
på at beskytte kunder, klienter eller borgere i forbindelse med 
salg eller rådgivning 

Købeloven – herunder regler for E-handel (forbrugeraftaleloven) 

Markedsføringsloven (MFL 

Selvstudie af teori efterfulgt af interaktiv quiz.Gruppe- eller pararbejde med 

opgaver i relation til købeloven 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-E   Eleven kan kommunikere om markedsføringsmæssige forhold i 

mundtlig og skriftlig form 

 

   Eleven kan redegøre for virksomheders nær- og fjernmiljø  

 X  Eleven kan redegøre for udviklingen i salgs- og service i den 

private og offentlige sektor 

Emner: Servicevirksomheder 
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Handelsvirksomheder 

Udviklingen i privatforbruget 

Brancheglidning 

Udviklingen i internethandel 

Oplevelsesøkonomi 

Forventninger til fremtiden 

Klassegennemgang og individuelt arbejde. Evt. fremlæggelse 

   Eleven kan redegøre for virksomheders idégrundlag, idé, mål og 

identificere til brancherelevante virksomheders politikker og 

koncepter til salg, rådgivning og markedsføring 

 

   Eleven kan redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold  

   Eleven kan identificere muligheder og udfordringer ved 
elektronisk handel 

 

 X  Eleven kan redegøre for relevante love og regler i forbindelse 
med salg  

Købeloven – herunder regler for E-handel (forbrugeraftaleloven) 

Markedsføringsloven (MFL 

Selvstudie af teori efterfulgt af interaktiv quiz.Gruppe- eller pararbejde med 

opgaver i relation til købeloven 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-D   Eleven kan identificere grundlæggende afsætningsforhold på 
brancherelevante markeder 

 

   Eleven kan redegøre for konkrete virksomheders 
omverdensforhold, udbud og efterspørgsel 

 

 X  Eleven kan redegøre for metoder til segmentering af markeder 
og valg af målgrupper  

B2B og B2C-segmentering 

Konsumentenhed 

Segmenteringsproces 
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Segmenteringskriterier 

Målgruppevalg 

Klassegennemgang af teori. Gruppearbejde med segmentering og målgruppevalg i 

praksis 

 

   Eleven kan redegøre for afsætning af både fysiske produkter og 
serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge 
en virksomheds parameterindsats mod denne målgruppe 

 

   Eleven kan forklare begreberne svind og tab  

   Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-C   Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige 
markeder 

 

 X  Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 
brancherelevante sammenhænge 

B2B og B2C-segmentering 

Konsumentenhed 

Segmenteringsproces 

Segmenteringskriterier 

Målgruppevalg 

 

Klassegennemgang af teori. Gruppearbejde med segmentering og målgruppevalg i 

praksis 

   Eleven kan anvende grundlæggende viden om konkrete 
virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel til at 
begrunde afsætning og markedsføring i enkle, 
brancherelevante sammenhænge 

 

   Eleven kan forklare begrebet branding  

   Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold 
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8.1.1.1.2. Erhvervsøkonomi C  

 

Forløb Case1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Erhvervsøkonomi C 

Lærer(e) JEL/SH/PS 

Senest revideret 20. januar 2016 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Miljø og social ansvarlighed 

Titel 2 Omkostninger og kalkulationer/handelsregning 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Miljø og social ansvarlighed 

4 lektioner (+ eftermiddagstimer EUD) 

Faglige mål/kompetencer 

 
 

F: 7. identificere virksomhedens miljøinteressenter, 

E: 8. søge vejledning om miljømærkning og redegøre for virksomhedens arbejde 

med social ansvarlighed, 

D: 8. udføre en analyse af virksomhedens miljøforhold ved beregning af indekstal 

og miljøindikatorer, 

D: 9. redegøre for effektiviteten af en virksomheds ressourceudnyttelse 

C: 9. forklare og sammenligne produktionsvirksomhedens grønne regnskab og 

miljørapporter 
C: 10. udarbejde data med henblik på effektivisering af en virksomheds 
ressourceudnyttelse 

 

Kernestof: F7, E8, D7 og C7 

Indhold /læringsaktiviteter 

 

Miljøinteressenter identificeres og den politiske forbruger defineres.  

Forskellige miljømærker, for eksempel Svanemærket, EU-blomsten og Ø-mærket, 
diskuteres og der arbejdes med begrebet samfundsansvar.  

Miljøindikatorer og indekstal beregnes og analyseres således at aktiviteten 

sammenholdes med ressourceforbruget.  

 

Der arbejdes med en forståelse for, at etiske regnskaber og miljøregnskaber 

udarbejdes.  

 

Endvidere præsenteres nationale og internationale krav til miljørapportering.  

 

I størst mulig omfang relateres ovenstående områder til virksomheden Jysk. 

 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

 

 

Praxisonline 

 

Eventuelt Trojka kapitel 36: Miljø 

Relevante artikler 

Case: Jysk 

Arbejdsformer Læreroplæg, individuelt- og gruppearbejde og elevfremlæggelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 2 

 

Omkostninger og kalkulationer/handelsregning 

14 lektioner (+ eftermiddage EUD) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

F: 5. foretage handelsberegninger på grundlæggende niveau, 
E: 4. udarbejde relevante salgskalkulationer 
E: 6. skelne mellem forskellige typer af omkostninger, 
D: 4. udarbejde priskalkulationer ud fra et bidragsprincip i dansk og 
udenlandsk valuta, 
D. 6. redegøre for begrebet afskrivninger, herunder principper og 
beregningsmetoder 
C: 4.udarbejde kalkulationer og prisoptimering, 

C: 6. vurdere en virksomhedes omkostninger 

 

Kernestof: F4, E4, E6, D3, D5, C3 og C5 

Indhold /læringsaktiviteter 

 

 

Introduktion til salgspriser inklusiv og eksklusiv moms, bruttoavance og 

kalkulationsfaktorer. Der arbejdes med salgskalkulationer, salgsbudget, 

salgsbudgetkontrol og indeksberegninger. Endvidere arbejdes med 

relevante kalkulationsformer for handels og –produktionsvirksomheder 

herunder kostprisberegninger. 

Faste/kapacitetsomkostninger og variable omkostninger defineres og 

forskellene tydeliggøres. Derudover vurderes om omkostningerne er 

proportionale, progressive eller degressive samt i hvilket omfang de er 

reversible eller irreversible. Omkostningsarter i forbindelse hermed 

fastlægges og præciseres om muligt med eksempler fra Jysks regnskab. 

Afskrivningsbegrebet forstås og afskrivningsberegninger udarbejdes med 

både den lineære metode og saldometoden. 

I forbindelse med produktionsvirksomhed arbejdes med produktions-, 

ditributions- og administrationsomkostninger.  

 

Eleven arbejder med enheds- og totalmetoden til bestemmelse af optimal 

pris og der foretages nulpunktberegninger. 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

 

 

Praxisonline 

 

Eventuelt Trojka kapitel 25: Omkostninger, kapitel 26: Kalkulationer samt 

kapitel 27: Prisoptimering 

 

Releva te artikler o  ”Miljø og so ial a svarlighed” 

Case: Jysk 

Arbejdsformer Læreroplæg, individuelt- og gruppearbejde og elevfremlæggelse 
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Case 1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Erhvervsøkonomi F-C 

Følgende faglige indgår case 1: 

Case 1 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-F   Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber  

   Eleven kan redegøre for funktionerne i en handels- og 

servicevirksomhed 

 

   Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering 

af en simpel personligt ejet handels- og servicevirksomhed 

 

   Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre 
tilhørende beregninger 

 

  

x 

 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende 
niveau 

Momssystem 

Priser uden og med moms 

% regning 

   Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og 
udarbejde bruttoavancebudgetter 

 

  

x 

 Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter Virksomhedens miljøinteressenter præsenteres 

   Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed  

   Eleven kan referere til formålet med et relevant 
økonomistyringssystem og medvirke ved registrering af 
varetransaktioner 

 

   Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske 
informationer, i mundtlig form 
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Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-E   Eleven kan redegøre for virksomheders ejerforhold, 

idégrundlag, idé og mål, 

 

   Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser ved 

etablering af en personligt ejet handels- og servicevirksomhed 

med ansatte, 

 

   Eleven kan udarbejde regnskab for en personlig ejet handels- 

og servicevirksomhed, 

 

  

x 

 Eleven kan udarbejde relevante salgskalkulationer, Salgsbudgetter og budgetkontrol 

   Eleven kan udarbejde resultatbudget for en personlig ejet 
handels- og servicevirksomhed, 

 

  

x 

 Eleven kan skelne mellem forskellige typer af omkostninger, Skelne mellem faste og variable omkostninger 

   Eleven kan redegøre for handels- og servicevirksomhedens 
organisatoriske opbygning og arbejdsdeling, 

 

  

x 

 

 Eleven kan søge vejledning om miljømærkning og redegøre for 
virksomhedens arbejde med social ansvarlighed, 

Intern og ekstern miljøbelastning 

CSR 

Miljømærker 

   Eleven kan medvirke ved registrering af logistikomkostninger  

   Eleven kan udføre daglige registreringer og udarbejde 
rapporter i et relevant økonomistyringssystem og 

 

   Eleven kan formidle simple erhvervsøkonomiske informationer, 
mundtligt og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-D   Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser ved 
etablering af en virksomhed som et selskab 

 

   Eleven kan udarbejde regnskab for en handels- og 
servicevirksomhed i selskabsform, 
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   Eleven kan udarbejde grundlæggende nøgletal for et regnskab 
for en handels- og servicevirksomhed, 

 

  

x 

 Eleven kan udarbejde priskalkulationer ud fra et bidragsprincip 
i dansk og udenlandsk valuta, 

For- og efterkalkulation i handelsvirksomhed 

Kalkulation i udenlandsk valuta 

   Eleven kan udarbejde et likviditetsbudget på basis af ind- og 
udbetalingsmodellen, 

 

  

x 

 Eleven kan redegøre for begrebet afskrivninger, herunder 
principper og beregningsmetoder, 

Afskrivningsmetoder og relevante beregninger 

   Eleven kan identificere forskellige lønformer og forklare 
lønsedlens indhold, 

 

  

x 

 Eleven kan udføre en analyse af virksomhedens miljøforhold 
ved beregning af indekstal og miljøindikatorer, 

Analyse og vurdering af miljødata 

Miljøindikatorer og indextal 

  

x 

 Eleven kan redegøre for effektiviteten af en virksomheds 
ressourceudnyttelse 

Beregning af indikatorer 

   Eleven kan udføre registreringer og udarbejde rapporter i et 
relevant økonomistyringssystem og 

 

   Eleven formidle erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt 
og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-C   Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser ved 
etablering af en produktionsvirksomhed 

 

   Eleven kan udarbejde regnskab for en produktionsvirksomhed  

   Eleven kan anvende nøgletal ved bedømmelse af et regnskab  

  

x 

 Eleven kan udarbejde kalkulationer og prisoptimering Kalkulation i produktionsvirksomhed 

Prisoptimering 

Nulpunkts beregninger 

   Eleven kan udarbejde et resultatbudget for en 
produktionsvirksomhed 

 

   Eleven kan vurdere en virksomheds omkostninger Omkostningstyper og omkostningsforløb 
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x 

   Eleven kan redegøre for lønfordelingen i en 
produktionsvirksomhed 

 

   Eleven kan udføre analyser af personaleressourcernes 
effektivitet ved beregning af indekstal og nøgletal 

 

  

x 

 

 

 Eleven kan forklare og sammenligne 
produktionsvirksomhedens grønne regnskab og miljørapporter, 

Miljøet i produktionsvirksomheder og grønne regnskaber 

  

x 

 Eleven kan udarbejde data med henblik på effektivisering af en 
virksomheds ressourceudnyttelse, 

Index og indikatorer sammen med personale data 

   Eleven kan vurdere virksomhedens brug af et relevant 
økonomistyringssystem  

 

   Eleven kan selvstændigt formidle erhvervsøkonomiske 
informationer, mundtligt og skriftligt 
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8.1.1.1.3. IT C  

 

Forløb Case1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Informationsteknologi C 

Lærer(e) HES/MES/LCH 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Case 1. Brancherelaterede IT systemer 

 



76 
 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Brancherelaterede IT systemer 

Faglige mål/kompetencer  

 

 

 

C1.Udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i 
brancherelevante opgaver. 
(F1) 

 
C4.  Anvende data på tværs af programmer, 

 

 

Indhold /læringsaktiviteter  

System introduktion, IT-politik og portfolio. 

Tekstbehandling: opsætning, indholdsfortegnelse 

stikordsregistre, kildehenvisning og fodnoter. 

Regneark: funktioner, målsøgning og scenarier. 

Præsentation af JYSK i Vejen: PowerPoint, Prezi, fremlæggelse. 

Anvende data på tværs af programmer. 

 

EUD: 

Spørgeskema og bearbejdning af skemaer til fremlæggelse. 

 

 

 

 

 

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale  

Praxis online og div. opgaver 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsformer I grupper, individuelt og projektarbejde, præsentation og 

elevfremlæggelse. 
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8.1.1.1.4. Organisation C (EUX) 

 

Forløb Case1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Organisation C 

Lærer(e) PS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

Titel 1 Organisationsteoretiske skoler 

Titel 2 Individ, grupper/team og HRM. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Organisationsteoretiske skoler 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 

forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som 

en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. 

Eleverne skal kunne redegøre for organisatoriske skoler i et historisk perspektiv.  

Indhold /læringsaktiviteter Organisationsteoretiske skoler i et historisk perspektiv: 

Klassiske skoler: 

1. Den bureaukratiske skole 

2. Den Videnskabelige skole ( Scientific Management) 

3. Den Administrative skole 
Nyere organisationsteoretiske skoler: 

1. Den Humanistiske skole 

2. Systemteorien 

3. Situationsafhængig organisation 

4. Aktuelle organisatoriske temaer 
 

Ca. 6 lektioner 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Organisation C – Praxisonline samt Organinsation C fra Systime 

Derudover aktuelle artikler og/eller dokumentarudsendelser. 

 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases. Specielt fokus på JYSK. 

 

 



79 
 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 2 

 

Individet i organisationen 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 

forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som 

en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Derudover skal eleverne 

kunne anvende viden om trivsel og motivation. 

 

 

Indhold /læringsaktiviteter Individet i organisationen 

Der arbejdes med: 

1. Intelligens – hvad er intelligens og hvordan måles intelligens 

2. Personlighed – herunder Identitiet og personligehedsprofil 

3. Personlige drivkræfter – Motivation – ud fra et adfærds- og humanistisk 

perspektiv 

4. Trivsel og mangel på trivsel 
 

Ca. 14 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime: Organisation C:  Individet i organisationen 

Praxisonline kap. vedr. Individet i organisationen 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases. Specielt fokus på JYSK. 
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8.1.1.1.5. Matematik C (EUX) 

 

Forløb Case 1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Sabine Lindemann Petersen 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Tal, regnehierarki og grundlæggende algebra 

Titel 2 Funktionsbegrebet og lineære funktioner 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Tal, regnehierarki og grundlæggende algebra 

Varighed ca. 21 lektioner (uge 3, 4, 5) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Faglige mål: 

- Regneregler og regnehierarki 

- Algebraisk manipulation, herunder reduktion 

- Ophæve parenteser; plus/minus, gange og to-leddet parenteser 

- Regning med procent; moms og priskalkulation 

- Regning med potenser og rødder 

- Indekstal 

- Kunne anvende lommeregneren TI-30 

 

Kompetencer:  

- Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsformer 

(kommunikationskompetence, F4) 

- Eleven kan genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver i praktiske 

situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence, E2) 

- Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, samt 

anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence, E3)  

- Eleven kan anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende kendte 

formeludtryk (Symbolbehandlingskomp., D2) 

- Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist 

(Symbolbehandlingskomp., C2) 

- Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (Hjælpemiddelkomp.,C5) 

- Eleven kan udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement 

(Ræsonnementskomp., C6) 

Indhold /læringsaktiviteter Indledende test, der giver indsigt i elevernes faglige ståsted. Afsluttende (identisk) 

test, der giver billede af elevernes forståelse for regnehierarki. 

 

Eleverne skal kunne anvende grundlæggende færdigheder inden for tal, herunder 

almindelig talbehandling, brøkregning, potenser og rødder.  

Eleverne skal kunne foretage korrekt afrunding og kende til videnskabelig skrivemåde 

vha. tier-potens. 

 

Eleverne skal inden for området algebra, kunne ophæve forskellige parenteser samt 

foretage reduktio . De ar ejder eksperi e telt ed selv at skulle ” evise” e kelte af 
kvadratsætningerne. 

 

Eleverne skal kunne foretage simpel procentregning, herunder beregne absolut og 

relativ vækst, moms og foretage priskalkulationer samt retrograde kalkulationer. 
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Eleverne stifter bekendtskab med indekstal og skal kunne foretage beregninger af 

både indekstal, værdi i år x samt værdi i basisår vha. simpel formelomskrivning. 

 

Endvidere arbejdes der med tal og talhistorie samt talmængder; herunder N, Z, Q og R. 

Eleverne stifter bekendtskab med simpel symbolnotation som fx Fejl! Objekter kan 

ikke oprettes ved at redigere feltkoder. mv., og de skal samtidig kunne veksle mellem 

oversættelse og anvendelse af talmængder noteret som intervaller, vha. en tallinje 

samt sprogligt udtrykt. 

 

Elever e stifter eke dtska  ed evisførelse i for  af Hippasus’ evis for √ . 
 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Antonius, Søren m. fl.: Matematik C, 2. udgave, Systime 2007: side 26 – 55 samt 

Antonius, Søren m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 51 – 53 

 

Praxis Online 

 

Konkrete data fra case-virksomheden Jysk og andre relevante data. 

 

Supplerende kompendium + opgaver om brøkregning uddelt på papir 

Supplerende kompendium + opgaver om indekstal uddelt på papir 

 

Arbejdsformer Indledende test, forløb om regnehierarki og regneregler, afsluttende test. 

 

En stor del af de grundlæggende færdigheder behandles som repetition, da meget bør 

være kendt stof fra 9.-10-kl., dvs. eleverne arbejdet individuelt i eget tempo en stor del 

af tiden. Underviseren hjælper individuelt, hvor der er behov for det. 

 

Elever e ar ejder eksperi e telt ed selv at skulle ” evise” e kelte af 
kvadratsæt i ger e, e s Hippasus’ evis for √  ge e gås i ple u .  
 

Eleverne arbejder selvstændigt med indekstal som et selvstudieforløb på ca. 3 

lektioner. 

 

Undervejs arbejdes der med mange små opgaver, og hele forløbet munder ud i en 

større skriftlig opgave (1. dokumentation). 

 

Eleverne evalueres bl.a. gennem en test i slutningen af forløbet. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 2 

 

Funktionsbegrebet og lineære funktioner 

Varighed Ca. 12 lektioner (uge 5, 6) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Faglige mål: 

- Koordinatsystemet 

- Funktionsbegrebet 

- Lineære funktioner 

- Ligefrem og omvendt proportionalitet 

- Simpel funktionsanalyse 

- Ligningsløsning af første grad 

- To ligninger med to ubekendte 

- Simple uligheder 

- Regressionsanalyse 

 

Kompetencer:  

- Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af opgaver samt fortolke 

resultatet (Modellerings- og ræs.komp., D1) 

- Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist 

(Symbolbehandlingskomp., C2) 

- Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for definitioner, begreber, tankegange og 

metoder (tankegangs- og rep.komp., D3) 

- Eleven kan vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme 

matematiske stof (tankegangs- og rep.komp., C3) 

- Eleven kan formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved 

vekslende anvendelse af symbol- og hverdagssprog (Kommunikationskomp., C4) 

- Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (Hjælpemiddelkomp.,C5) 

- Eleven kan udføre eget ræsonnement (Ræsonnementskomp., C6) 

Indhold /læringsaktiviteter Eleverne skal have forståelse for koordinatsystemet og det opbygning; kvadranter, 

akser, koordinatsæt 

 

Eleverne skal opnå forståelse af matematikkens funktionsbegreb, her forstået som en 

beskrivelse af forskellige sammenhænge mellem variable størrelse. Eleverne skal 

gennem forløbet stifte bekendtskab med forskellige måder at beskrive 

funktionssammenhænge på: Sprogligt samt vha. tabel, graf og forskrift. 

Eleverne skal kende forskriften for en lineær funktion og parametrenes betydning for 

grafens forløb. 

Eleverne skal kunne bestemme en forskrift for en lineær funktion ud fra grafen samt 

kunne beregne forskriften ud fra to punkter. 

 

I fht. funktionsanalyse skal eleverne kunne aflæse definitions- og værdimængde samt 

ekstrema for forskellige funktioner.  
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Eleverne skal kunne anvende lineære funktioner på konkrete problemstillinger fra 

andre fag og fra deres hverdag. 

Eleverne skal indse hvorledes lineære funktioner kan benyttes til at beskrive 

sammenhænge inden for hverdagen, økonomi og samfund og kunne redegøre for 

Dm(f) og Vm(f) i relation til praktisk kontekst. 

 

Eleverne skal kunne anvende programmet Graph til illustration og kontrol af 

ligninger, både med én og to ubekendte samt til at skitsere løsninger for uligheder. 

 

Eleverne skal kunne efterprøve om en given sammenhæng kan beskrives ved en 

lineær model og i givet fald kunne finde forskriften. Der arbejdes med regression og 

regressionsanalyse samt den konkrete betydning af forskriften og betydningen af R-

værdien. 

Ved hjælp af en funden model skal eleverne kunne løse konkrete opgaver. 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Antonius, Søren m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 58 - 70 og side 256 

- 266. 

 

Praxis Online 

Konkrete data fra case-virksomheden Jysk og andre relevante data. 

 

Matematikprogrammet Graph fra www.padowan.dk anvendes samt eget udarbejdet 

materiale hertil. 

Supplerende kompendium + opgaver om regressionsanalyse 

 

Arbejdsformer Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger. 

Eleverne introduceres for matematikprogrammet Graph og arbejder selvstændigt 

med et kompendium udarbejdet særligt til træning i programmet Graph. 

Selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af problemstillinger hvor lineære 

funktionsforskrifter skal kunne forklares. 

Gruppearbejde omkring lineær regressionsanalyse ud fra et udarbejdet kompendium. 

http://www.padowan.dk/
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Case 1: Jysk koncernen inkl. Bolia 

Matematik F-C 

Følgende faglige indgår case 1: 

 

Case 1 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-F   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske 

opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence) 

 

   Eleven kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- 

og repræsentationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt enkle formeludtryk i deres grundform (symbolkompetence) 

 

   X  Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder 

(kommunikationskompetence) 

Forklare fremgangsmetode i fht. løste hjemmeopgaver 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)  

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-E   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af enkle og 

sammenhængende praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller 

samfund (modelleringskompetence), 

 

 X  Eleven kan genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver 

i praktiske situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence), 

Brainstorm - Hvad er matematik og hvor anvendes det? 

Der arbejdes med moms og priskalkulation 

Procentregning 

 X  Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence), 

Arbejde med matematiske symboler som fx pi 

Omskrivning af formler i fht. procentregning og indekstal  

   Eleven kan forklare anvendte matematiske løsningsmetoder og gøre 

rede for den dertil anvendte matematik (kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) 

 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-D  

X 

 Eleven kan 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) 

Opstille model for sammenhæng ml. pris og udbud og pris og efterspørgsel 

Opstille og anvende modeller for en virksomheds produktion mv. 

 

  

X 

 Eleven kan anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende 

kendte formeludtryk (symbolkompetence) 

Arbejde med variable, x og y samt f(x) 

Kunne anvende og opstille tabeller (sildeben) 

Arbejde med formler for procentregning mv. 

  

X 

 Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, 

begreber, og tankegang og metoder (tankegangs- og 

repræsentationskompetence) 

Arbejde med kvadratsætninger mv. 
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   Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og 

dens anvendelse, herunder veksle mellem hverdagssproget og det 

matematiske symbolsprog (kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)   

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-C   Eleven kan 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) 

 

 X  Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte 

formeludtryk præcist (symbolkompetence) 

Anvende formler til udledning af forskriften for lineære funktioner 

  

X 

 Eleven kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og 

metoder samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af 

det samme matematiske stof (tankegangs- og 

repræsentationskompetence) 

Arbejde med oversættelse og anvendelse af forskellige notationer og repræsentationer fx 

talmængder angivet som intervaller, tallinje og sprogligt udtrykt 

  

X 

 Eleven kan formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og 

skriftligt ved vekslende anvendelse af et præcist matematisk 

symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence) 

Arbejde med at kunne konkludere på resultater både skriftlige og sprogligt forklaret på 

klassen 

 X  Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) 

 

Arbejde med anvendelse af lommeregner, Excel og programmet Graph 

 X  Eleven kan udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement 

(ræsonnementskompetence) 

Foretage ræsonnement over matematik som fag og forhold sig til andres forståelse heraf. 

Indblik i tallenes udvikling gennem tiden - især vanskeligheder ved tallet 0. 
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8.1.2. Tema 2 (HTH/Nobia) 

8.1.2.1. Grundfag 

8.1.2.1.1. Afsætning C  

 

Forløb Case2: HTH/Nobia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Afsætning C 

Lærer(e) LT /LC/CS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Købsadfærd 

*** Præsentationsteknik: Køres som separat forløb i løbet af projektugen 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Købsadfærd 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

F2: Eleven kan redegøre for forskelige faser i en salgs- eller rådgivningsproces 

og anvende dette i en autentisk situation 

D1: Eleven kan identificere grundlæggende afsætningsforhold på 

brancherelevante markeder 

C1: Eleven skal kunne identificere grundlæggende afsætningsforhold på 

forskellige markeder 

C2: Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 

brancherelevante sammenhænge 

Indhold /læringsaktiviteter Købsadfærd på B2C og B2B-markedet (fokus på forskellene i gennemgangen) 

 Købevaner 

 Købstyper  

 Køberoller og købscenter 

 Købsbeslutningsproces + påvirkning af denne, f.eks.  EFU 

 

 

 

Ca. 15 lektioner 

 

 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Praxis Online kapitel om købsadfærd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsformer Klassegennemgang kombineret med selvstudie af teorien. Par-arbejde eller 

individuelt arbejde med opgaver i relation til køb af køkkener 
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Case 2: HTH / Nobia 

Afsætning F-C 

Følgende faglige indgår case 2: 

Case 1 

 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-F   Eleven kan redegøre for betydningen af personlig fremtræden, 

kropssprog og mundtlig kommunikation i salg eller rådgivning  

 

 X  Eleven kan redegøre for forskelige faser i en salgs- eller 

rådgivningsproces og anvende dette i en autentisk situation 

Købsadfærd på B2C og B2B-markedet (fokus på forskellene i gennemgangen) 

 Købevaner 

 Købstyper  

 Køberoller og købscenter 

 Købsbeslutningsproces + påvirkning af denne, f.eks.  EFU 

Klassegennemgang kombineret med selvstudie af teorien. Par-arbejde eller 

individuelt arbejde med opgaver i relation til køb af køkkener 

   Eleven kan redegøre for og anvende principperne for salg eller 

rådgivning, herunder personligt salg eller rådgivning af kunder, 

borgere eller klienter 

 

   Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og 
fremstillingsformer 

 

   Eleven kan redegøre for relevante love og regler, der tager sigte 
på at beskytte kunder, klienter eller borgere i forbindelse med 
salg eller rådgivning 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-E   Eleven kan kommunikere om markedsføringsmæssige forhold i 

mundtlig og skriftlig form 
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   Eleven kan redegøre for virksomheders nær- og fjernmiljø  

   Eleven kan redegøre for udviklingen i salgs- og service i den 

private og offentlige sektor 

 

   Eleven kan redegøre for virksomheders idégrundlag, idé, mål og 

identificere til brancherelevante virksomheders politikker og 

koncepter til salg, rådgivning og markedsføring 

 

   Eleven kan redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold  

   Eleven kan identificere muligheder og udfordringer ved 
elektronisk handel 

 

   Eleven kan redegøre for relevante love og regler i forbindelse 
med salg  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-D X  Eleven kan identificere grundlæggende afsætningsforhold på 
brancherelevante markeder 

Købsadfærd på B2C og B2B-markedet (fokus på forskellene i gennemgangen) 

 Købevaner 

 Købstyper  

 Køberoller og købscenter 

 Købsbeslutningsproces + påvirkning af denne, f.eks.  EFU 

 

Klassegennemgang kombineret med selvstudie af teorien. Par-arbejde 

eller individuelt arbejde med opgaver i relation til køb af køkkener 

   Eleven kan redegøre for konkrete virksomheders 
omverdensforhold, udbud og efterspørgsel 

 

   Eleven kan redegøre for metoder til segmentering af markeder 
og valg af målgrupper  

 

   Eleven kan redegøre for afsætning af både fysiske produkter og 
serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge 
en virksomheds parameterindsats mod denne målgruppe 

 

   Eleven kan forklare begreberne svind og tab  

 X  Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold  

Købsadfærd på B2C og B2B-markedet (fokus på forskellene i gennemgangen) 

 Købevaner 

 Købstyper  
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 Køberoller og købscenter 

 Købsbeslutningsproces + påvirkning af denne, f.eks.  EFU 

Klassegennemgang kombineret med selvstudie af teorien. Par-arbejde eller 

individuelt arbejde med opgaver i relation til køb af køkkener 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-C X  Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige 
markeder 

Købsadfærd på B2C og B2B-markedet (fokus på forskellene i gennemgangen) 

 Købevaner 

 Købstyper  

 Køberoller og købscenter 

 Købsbeslutningsproces + påvirkning af denne, f.eks.  EFU 

 

Klassegennemgang kombineret med selvstudie af teorien. Par-arbejde eller 

individuelt arbejde med opgaver i relation til køb af køkkener 

 X  Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 
brancherelevante sammenhænge 

Købsadfærd på B2C og B2B-markedet (fokus på forskellene i gennemgangen) 

Købevaner 

Købstyper  

Køberoller og købscenter 

Købsbeslutningsproces + påvirkning af denne, f.eks.  EFU 

Klassegennemgang kombineret med selvstudie af teorien. Par-arbejde eller 

individuelt arbejde med opgaver i relation til køb af køkkener 

   Eleven kan anvende grundlæggende viden om konkrete 
virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel til at 
begrunde afsætning og markedsføring i enkle, 
brancherelevante sammenhænge 

 

   Eleven kan forklare begrebet branding  

   Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold 
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8.1.2.1.2. Erhvervsøkonomi C 

 

Forløb Case 2: HTH/Nobia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Erhvervsøkonomi C 

Lærer(e) JEL/SH/PS 

Senest revideret 27. januar 2016 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

Titel 1 Virksomheden + Iværksætteri og Innovation 
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Titel 1 

 

Virksomheden + Iværksætteri og Innovation 

18 lektioner (+ eftermiddagstimer EUD) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

F: 1. redegøre for centrale virksomhedsbegreber 

F: 3. referere til økonomiske overvejelser ved etablering af en simpel personlig 

ejet handels- og servicevirksomhed, 

E: 1. redegøre for virksomhedens ejerforhold, idegrundlag, ide og mål 

E: 2. redegøre for økonomiske overvejelser ved etablering af en personligt ejet 

handels- og servicevirksomhed med ansatte, 

D: 1. Redegøre for økonomiske overvejelser ved etablering af en virksomhed som 

et selskab, 

C: 1. Redegøre for økonomiske overvejelser ved etablering af en 

produktionsvirksomhed 

 

Kernestof: F1, F2, E1, E2, D1 og C1 

Indhold /læringsaktiviteter 

 

Eleven skal opnå grundlæggende forståelse for virksomhedsbegrebet, og hvordan 

virksomheden indgår i samfundsstrukturen. Herunder, hvordan en virksomhed 

kan indplaceres i forskellige sammenhænge og interagerer med interessegrupper 

og omverdenen. Virksomhedsbegrebet udvides ved at arbejde med den 

betydning, som virksomhedens juridiske ejerforhold har for de rammer og 

betingelser, den arbejder under. Herudover skal virksomheden definere sig selv, 

sit idegrundlag, idé og mål. En velegnet metode er SWOT-analysen, ligesom der 

kan sættes fokus på forhold som målgrupper, operationelle mål og politikker. 

Eleven skal lære hvad vil det sige at være iværksætter og arbejde innovativt. 

Forudsætningen er, at iværksætteren har nogle kvalifikationer og kan tilegne sig 

dem, der måtte mangle. Der skal udarbejdes en helt simpel forretningsplan med 

bl.a. tilhørende budgetter, skaffes kapital, etableres en regnskabsfunktion, og 

virksomheden skal registreres.  

 

Når virksomheden etableres med ansatte, skal man have viden om de processer 

og regler, der gælder i denne forbindelse. Det kan handle om metoder til 

personalerekruttering, overenskomster, arbejdsmiljø mv. Der medfølger også krav 

om registrering som arbejdsgiver, og der bliver behov for at udarbejde en simpel 

organisationsplan. 

Når virksomheden etableres i selskabsform, skal det overvejes, hvilken form der 
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passer bedst til den konkrete virksomhed. Derfor skal eleven redegøre for de 

forhold, der har betydning for valg af ejerform, samt de kapitalkrav, 

hæftelsesformer, regnskabskrav og eventuelt skatteregler, der er forbundet 

hermed. 

Når en produktionsvirksomhed etableres i selskabsform, skal der arbejdes med 

produktionsprocessen og værdikæde. Nye lagerformer introduceres: råvarelager, 

varer under fremstilling og færdigvarelager. Der skal anskaffes produktionsmidler, 

som skal finansieres, og man kan behandle spørgsmålet om patent- og 

varemærkebeskyttelse. Ligeledes drøftes produktionsvirksomhedens lønformer, 

ligesom arbejdsmiljø vil have betydning for mange produktionsvirksomheder. 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

 

 

Praxisonline 

 

Eventuelt Trojka og Systime 

 

Relevante artikler 

 

Case: HTH/Nobia 

Arbejdsformer Læreroplæg, individuelt- og gruppearbejde og elevfremlæggelse 
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Case 2: HTH / Nobia 

Erhvervsøkonomi F-C 

Følgende faglige indgår case 2: 

Case 2 

Undervisningsforløb 2 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-F  

x 

 Eleven kan redegøre for centrale virksomhedsbegreber Typer, interessenter og placering i omverdenen 

   Eleven kan redegøre for funktionerne i en handels- og 

servicevirksomhed 

 

  

 

x 

 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser ved etablering 

af en simpel personligt ejet handels- og servicevirksomhed 

Ejerforhold og hæftelsesformer. 

Intro til budget 

   Eleven kan redegøre for indtægter og omkostninger og udføre 
tilhørende beregninger 

 

  

 

 Eleven kan foretage handelsberegninger på grundlæggende 
niveau 

 

   Eleven kan redegøre for formålet med budgettering og 
udarbejde bruttoavancebudgetter 

 

   Eleven kan identificere virksomhedens miljøinteressenter  

   Eleven kan referere til varestrømme i en handelsvirksomhed  

   Eleven kan referere til formålet med et relevant 
økonomistyringssystem og medvirke ved registrering af 
varetransaktioner 
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   Eleven kan redegøre for simple erhvervsøkonomiske 
informationer, i mundtlig form 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-E  

x 

 Eleven kan redegøre for virksomheders ejerforhold, 

idégrundlag, idé og mål, 

Ejerforhold 

Hæftelse 

Ide og mål 

SWOT 

  

x 

 Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser ved 

etablering af en personligt ejet handels- og servicevirksomhed 

med ansatte, 

Arbejdsgiver- og ansættelsesforhold 

Rekruttering af personale 

Arbejdsmiljø 

   Eleven kan udarbejde regnskab for en personlig ejet handels- 

og servicevirksomhed, 

 

  

 

 Eleven kan udarbejde relevante salgskalkulationer,  

   Eleven kan udarbejde resultatbudget for en personlig ejet 
handels- og servicevirksomhed, 

 

  

 

 Eleven kan skelne mellem forskellige typer af omkostninger,  

   Eleven kan redegøre for handels- og servicevirksomhedens 
organisatoriske opbygning og arbejdsdeling, 

 

   Eleven kan søge vejledning om miljømærkning og redegøre for 
virksomhedens arbejde med social ansvarlighed, 

 

   Eleven kan medvirke ved registrering af logistikomkostninger  

   Eleven kan udføre daglige registreringer og udarbejde 
rapporter i et relevant økonomistyringssystem og 

 

   Eleven kan formidle simple erhvervsøkonomiske informationer, 
mundtligt og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-D  

x 

 Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser ved 
etablering af en virksomhed som et selskab 

Stiftelse 

Vedtægter 

Revision 
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Skatteregler 

   Eleven kan udarbejde regnskab for en handels- og 
servicevirksomhed i selskabsform, 

 

   Eleven kan udarbejde grundlæggende nøgletal for et regnskab 
for en handels- og servicevirksomhed, 

 

  

 

 Eleven kan udarbejde priskalkulationer ud fra et bidragsprincip 
i dansk og udenlandsk valuta, 

 

   Eleven kan udarbejde et likviditetsbudget på basis af ind- og 
udbetalingsmodellen, 

 

  

 

 Eleven kan redegøre for begrebet afskrivninger, herunder 
principper og beregningsmetoder, 

 

   Eleven kan identificere forskellige lønformer og forklare 
lønsedlens indhold, 

 

   Eleven kan udføre en analyse af virksomhedens miljøforhold 
ved beregning af indekstal og miljøindikatorer, 

 

   Eleven kan redegøre for effektiviteten af en virksomheds 
ressourceudnyttelse 

 

   Eleven kan udføre registreringer og udarbejde rapporter i et 
relevant økonomistyringssystem og 

 

   Eleven formidle erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt 
og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-C  

x 

 Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser ved 
etablering af en produktionsvirksomhed 

Værdikæde 

Lønformer 

Arbejdsmiljø 

   Eleven kan udarbejde regnskab for en produktionsvirksomhed  

   Eleven kan anvende nøgletal ved bedømmelse af et regnskab  

  

 

 Eleven kan udarbejde kalkulationer og prisoptimering  

   Eleven kan udarbejde et resultatbudget for en 
produktionsvirksomhed 
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 Eleven kan vurdere en virksomheds omkostninger  

   Eleven kan redegøre for lønfordelingen i en 
produktionsvirksomhed 

 

   Eleven kan udføre analyser af personaleressourcernes 
effektivitet ved beregning af indekstal og nøgletal 

 

   Eleven kan forklare og sammenligne 
produktionsvirksomhedens grønne regnskab og miljørapporter, 

 

   Eleven kan udarbejde data med henblik på effektivisering af en 
virksomheds ressourceudnyttelse, 

 

   Eleven kan vurdere virksomhedens brug af et relevant 
økonomistyringssystem  

 

   Eleven kan selvstændigt formidle erhvervsøkonomiske 
informationer, mundtligt og skriftligt 
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8.1.2.1.3. IT C 

 

Forløb Case2: HTH/Nobia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Informationsteknologi C 

Lærer(e) HES/MES/LCH 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

Titel 1 Databaser 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 1 

 

Databaser 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

C3. anvende en database til behandling af data og udtrække information fra 

denne, 

Indhold /læringsaktiviteter Ved hjælp af et egnet system skal eleverne kunne oprette en simpel relationel 
database med flere tabeller. Eleverne skal have kendskab til redundans og 
relationer.  
Eleverne skal kunne redegøre for forskellige datatyper for de enkelte felter i 

databasen.  

Eleverne skal være i stand til at udtrække data fra databasen og vise, hvordan 

disse udtræk kan anvendes til for eksempel i kommunikationen med udvalgte 

personer, der er registreret i databasen. 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Praxix online og div. Opgaver Hands on mm. 

 

 

Arbejdsformer I grupper, individuelt og projektarbejde, præsentation og elevfremlæggelse. 
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Case 2: HTH/Nobia 

IT F-C 

Følgende faglige mål indgår case 2: 

Case 2 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-F   Eleven kan anvende generelle funktioner i informationsteknologiske 

værktøjer til tekst- og talbehandling, 

 

   Eleven kan forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling 

kan bruges i løsning af brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan anvende begreber og metoder til løsning af 

brancherelevante kommunikationsopgaver på grundlæggende niveau 

 

   Eleven kan anvende informationsteknologi til kommunikation  

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

 

   Eleven kan anvende informationsteknologi til informationsindsamling  

   Eleven kan redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-
arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr 

 

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

 

   Eleven kan redegøre for og diskutere, hvilke konsekvenser den 
informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske 
 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-E   Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre 

brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige 

metoder ved design og produktion af trykt, digital og web-baseret 

kommunikation 
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   Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud fra 

eksisterende færdigheder og viden 

 

   Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og gennemføre 

analyse og vurdering 

 

   Eleven kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-
arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr 

 

   Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for 
individ, virksomhed og samfund 

 

   Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af 
brancherelaterede informationsteknologiske systemer og 
arbejdsprocesser 

 

   Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende 
brancherelevante, informationsteknologiske problemstillinger 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-D   Eleven kan udføre brancherelevante opgaver rutineret, ved hjælp af 
informationsteknologi 

 

   Eleven kan vurdere og anvende informationsteknologi til løsning af 
brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan formidle data ved hjælp af tekst, tabel og grafik  

   Eleven kan redegøre for opbygningen af netværk, og diskutere 
anvendelsesmuligheder inden for relevant branche 

 

   Eleven kan anvende og vurdere brancherelevante tjenester på intra- og 
internet 

 

   Eleven kan redegøre for og diskutere design af websteder i forhold til 
formål, funktion og målgruppe 

 

   Eleven kan designe og udarbejde en hjemmeside på grundlæggende 
niveau og redegøre for yderligere funktionalitet 

 

   Eleven kan redegøre for, hvilken betydning informationsteknologi har 
for virksomhedens arbejdsprocesser, produkter og relationer med 
omverdenen 

 

   Eleven kan redegøre for, hvilken betydning internettet har for relationer 
mellem individ, virksomhed og samfund 

 

   Eleven kan forholde sig til en brancherelevant informationsteknologisk 
problemstilling, samt formidle den skriftligt og mundtligt  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-C   Eleven kan udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i 
brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan undersøge og diskutere virksomhedens behov for og 
bearbejdning af data 
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 x  Eleven kan anvende en database til behandling af data og udtrække 
information fra denne 

Ved hjælp af et egnet system skal eleverne kunne oprette en simpel relationel database 
med flere tabeller. Eleverne skal have kendskab til redundans og relationer.  
Eleverne skal kunne redegøre for forskellige datatyper for de enkelte felter i databasen.  

Eleverne skal være i stand til at udtrække data fra databasen og vise, hvordan disse udtræk 

kan anvendes til for eksempel i kommunikationen med udvalgte personer, der er registreret 

i databasen. 

 

   Eleven kan anvende data på tværs af programmer  

   Eleven kan redegøre for, hvordan informationsteknologi kan anvendes 
til tids- og ressourcestyring 

 

   Eleven kan anvende modeller til analyse og vurdering af behov for 
informationsteknologiske løsninger 

 

   Eleven kan udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede dele af 
virksomhedens informationsteknologi 

 

   Eleven kan redegøre for, hvordan udvikling og forandring i 
informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet 

 

   Eleven kan reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk 
problemstilling, samt formidle løsningsforslag til denne skriftligt og 
mundtligt 
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8.1.2.1.4. Organisation C (EUX) 

 

Forløb Case 2 : HTH/Nobia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Organisation C 

Lærer(e) PS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Grupper og team 

Titel 2 HRM og kompetenceudvikling 

Titel 3 Organisationsstrukturer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 1 

 

Grupper og team 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 

forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som en 

dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Eleverne skal kunne anvende 

viden om interne organisatoriske samarbejder til at diskutere og vurdere 

problemstillinger omkring team- og projektorganisering samt team- og projektledelse. 

 

Indhold /læringsaktiviteter Grupper og team 

1. Gruppetyper 

2. Gruppedynamik 

 Normer 

 Roller 

 Holdninger 

 Status 

3. Team og teambuilding 

 Teamudvikling 

 Gruppetænkning 

 Konflikter 

 Grupperoller 
Ca. 8 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog Organisation C afsnit 4.1 – 4.3 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentarudsendelser 

 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases. Specielt fokus på Nobia. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 2 

 

HRM og kompetenceudvikling 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

 Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 

forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som 

en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Eleven skal kunne 

diskutere og vurdere kompetenceudvikling i en organisation. 

Indhold /læringsaktiviteter HRM 

HRM – hvad er HRM? 

Kompetencer – Hvad er kompetencer 

Kompetencetyper 

Kompetence og inkompetence 

Kompetencebehov – hvad har organisationen af kompetencebehov 

Kompetenceudvikling – herunder: 

Medarbejderudvikling 

Jobdesign 

Jobudvikling 

Organisatorisk læring 

Ca. 8 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 5.1 – 5.5 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentarudsendelser 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases. Specielt fokus på Nobia. 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 3 

 

Organisationsstrukturer 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

 Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 

forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som en 

dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Diskutere og vurdere 

problemstillinger omkring en organisations strukturer og processer. 

Indhold /læringsaktiviteter Arbejdsdeling 

        

        

Koordineringsprincipper 

Klassiske organisationsstrukturer 

 Linjeprincippet 

 Det funktionelle princip 
 Linje- og stabsprincippet. 

Nyere organisationsstrukturer 

 projektorganisation 
 matrixorganisation 

 selvstyrende grupper 
 netværksorganisation. 

Ca. 4 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 8.1 – 8.4 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentarudsendelser 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases. Specielt fokus på Nobia. 

 

 



108 
 

 

8.1.2.1.5. Matematik C (EUX) 

 

 

Forløb Case 2: HTH og Nobia 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Sabine Lindemann Petersen 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Funktioner - fortsatTal 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Funktioner - fortsat 

Varighed Ca. 30 lektioner (uge 8, 9, 10, 11) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Faglige mål: 

- Andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner, logaritme funktioner 

- Løsning af andengradsligninger 

- To ligninger med to ubekendte 

- Simple uligheder 

Kompetencer:  

- Eleven kan anvende matematisk modellering til formulering, afgrænsning, analyse 

og løsning af enkle som komplekse opgaver samt undersøgelse af spørgsmål fra 

erhverv og reflektere og vurdere over resultatet og validitet (Modellerings- og 

ræs.komp., D1 & C1) 

- Eleven kan anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende kendte 

formeludtryk (Symbolbehandlingskomp., D2) 

- Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist 

(Symbolbehandlingskomp., C2) 

- Eleven kan forstå, anvende matematiske begreber, tankegange og metoder samt 

vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof 

(tankegangs- og rep.komp., C3) 

- Eleven kan formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved 

vekslende anvendelse af symbol- og hverdagssprog (Kommunikationskomp., C4) 

- Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (Hjælpemiddelkomp.,C5) 

- Eleven kan udføre eget ræsonnement (Ræsonnementskomp., C6) 

Indhold /læringsaktiviteter Eleverne skal kende til andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og logaritme 

funktioner samt deres grafiske afbildninger. 

 

Eleverne skal kunne genkende forskriften for en andengradsfunktion og kende til 

koefficienternes betydning i fht. grafen samt kunne foretage beregninger af 

diskriminant, nulpunkter og toppunkt. 

 

De skal have forståelse af modelbegrebet og kunne opstille modeller ud fra praktiske 

problemstillinger som fx optimering, og andre relationer til virksomhedsøkonomi. De 

skal foretage relevante beregninger og konkludere på fremkomne resultater både 

rent matematisk, men også i hverdagsøjemed. 

 

Eleverne skal have forståelse for begrebet eksponentiel vækst herunder forskellen til 

lineær vækst. 

Eleverne skal kunne bestemme forskriften for en eksponentiel funktion ud fra en 

sproglig beskrivelse. 
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De skal kunne bestemme forskriften for en eksponentiel funktion ved beregning ud 

fra oplysning om to punkter på funktionens graf. 

 

Eleverne skal kunne løse en simpel eksponentiel ligning vha. logaritmefunktion og 

eleverne bliver samtidig præsenteret for løsningen af to eksponentielle funktioner. 

Både beregnings – og den grafiske metode præsenteres. 

 

Eleverne skal kunne bestemme fordoblings- og halveringstider og stifter samtidig 

bekendtskab med de to tilhørende beviser herfor. 

 

De skal endvidere kunne anvende Graph til at undersøge xy-plot for evt. eksponentiel 

sammenhæng, hvortil de skal kunne afkode den konkrete betydning af forskriften 

samt betydningen af R-værdien. 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Antonius, Søren m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 122 - 160. 

Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 168 - 191 og s. 196 - 

208.  

 

Udleverede noter om Eksponentielle funktioner 

 

Praxis Online 

 

Konkrete data fra case-virksomheden HTH og andre relevante data. 

 

Matematikprogrammet Graph fra www.padowan.dk samt Geogebra anvendes 

 

Arbejdsformer Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger. Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af øvelser samt 

praktiske problemstillinger. 

Der lægges op til et projektarbejde, hvor eleverne selvstændigt arbejder med 

forskellige typer af problemstillinger, hvor funktioner kan anvendes fx regression, 

omsætning- og overskudsfunktioner. 

Eleverne evalueres på deres matematiske kompetencer undervejs i projektarbejdet, 

men der ses også på elevernes evne til at samarbejde samt det endelige produkt. 

 

http://www.padowan.dk/
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Case 2: HTH 

Matematik F-C 

Følgende faglige indgår case 2: 

 

Case 2 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-F   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske 

opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence) 

 

   Eleven kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- 

og repræsentationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt enkle formeludtryk i deres grundform (symbolkompetence) 

 

   Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder 

(kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)  

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-E   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af enkle og 

sammenhængende praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller 

samfund (modelleringskompetence), 

 

   Eleven kan genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver 

i praktiske situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence), 

 

   Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence), 

 

   Eleven kan forklare anvendte matematiske løsningsmetoder og gøre 

rede for den dertil anvendte matematik (kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)  

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-D  

X 

 Eleven kan 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) 

Arbejde med simple optimeringsopgaver 

 X  Eleven kan anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende 

kendte formeludtryk (symbolkompetence) 

Ligningsløsning 

Opstille og anvende tabeller for andengradsfunktioner 

 

   Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, 

begreber, og tankegang og metoder (tankegangs- og 

repræsentationskompetence) 

 

   Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og  



112 
 

dens anvendelse, herunder veksle mellem hverdagssproget og det 

matematiske symbolsprog (kommunikationskompetence) 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)   

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-C  

X 

 Eleven kan 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) 

Arbejde med optimeringsopgaver i fht. konkrete virksomheder 

 X  Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte 

formeludtryk præcist (symbolkompetence), 

Arbejde med formler som fx diskriminant og toppunkts 

Logaritmeregneregler 

Formler til udledning af forskriften for en eksponentiel funktion 

Halverings- og fordoblingskonstanter 

  

X 

 Eleven kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og 

metoder samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af 

det samme matematiske stof (tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

Kunne forklare fordele og ulemper ved forskellige repræsentationer i fht. funktioner 

  

X 

 Eleven kan formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og 

skriftligt ved vekslende anvendelse af et præcist matematisk 

symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence) 

Kunne forklare valg af repræsentation både skriftligt og mundtligt 

 X  Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) 

 

Kan anvende Graph samt deres lommeregner 

 X  Eleven kan udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement 

(ræsonnementskompetence) 
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8.1.3. Tema 3 (DT Group) 

8.1.3.1. Grundfag 

8.1.3.1.1. Afsætning C  

 

Forløb Case 3: DT Group (Silvan/Stark) 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Afsætning C 

Lærer(e) LT /LC/CS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Parametermix og branding 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 1 

 

Parametermix og branding 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

F4: Eleven skal kunne anvende markedsføringsmæssige metoder og 

fremstillingsformer 

E6: eleven skal kunne identificere muligheder og udfordringer ved elektronisk 

handel 

D4: Eleven skal kunne redegøre for afsætning af både fysiske produkter og 

serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge en virksomhed 

parameterindsats mod denne målgruppe 

D5 Eleven kan forklare begreberne svind og tab 

C2: Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 

brancherelevante sammenhænge 

C4: Eleven skal kunne forklare begrebet branding 

Indhold /læringsaktiviteter Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 

Branding 

Tab og svind 

 

 

Ca. 20 lektioner  

 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime og Praxis Online 

 

 

 

 

Arbejdsformer Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign. 
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Case 3: Silvan / Stark 

Afsætning F-C 

Følgende faglige indgår case 3: 

Case 1 

 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-F   Eleven kan redegøre for betydningen af personlig fremtræden, 

kropssprog og mundtlig kommunikation i salg eller rådgivning  

 

   Eleven kan redegøre for forskelige faser i en salgs- eller 

rådgivningsproces og anvende dette i en autentisk situation 

 

   Eleven kan redegøre for og anvende principperne for salg eller 

rådgivning, herunder personligt salg eller rådgivning af kunder, 

borgere eller klienter 

 

 X  Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og 
fremstillingsformer 

Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 

Branding 

Tab og svind 

Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign. 
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   Eleven kan redegøre for relevante love og regler, der tager sigte 
på at beskytte kunder, klienter eller borgere i forbindelse med 
salg eller rådgivning 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-E   Eleven kan kommunikere om markedsføringsmæssige forhold i 

mundtlig og skriftlig form 

 

   Eleven kan redegøre for virksomheders nær- og fjernmiljø  

   Eleven kan redegøre for udviklingen i salgs- og service i den 

private og offentlige sektor 

 

   Eleven kan redegøre for virksomheders idégrundlag, idé, mål og 

identificere til brancherelevante virksomheders politikker og 

koncepter til salg, rådgivning og markedsføring 

 

   Eleven kan redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold  

 X  Eleven kan identificere muligheder og udfordringer ved 
elektronisk handel 

Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 

Branding 

Tab og svind 

Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign. 

 

   Eleven kan redegøre for relevante love og regler i forbindelse 
med salg  
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Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-D   Eleven kan identificere grundlæggende afsætningsforhold på 
brancherelevante markeder 

 

   Eleven kan redegøre for konkrete virksomheders 
omverdensforhold, udbud og efterspørgsel 

 

   Eleven kan redegøre for metoder til segmentering af markeder 
og valg af målgrupper  

 

 X  Eleven kan redegøre for afsætning af både fysiske produkter og 
serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge 
en virksomheds parameterindsats mod denne målgruppe 

Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 

Branding 

Tab og svind 

Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign 

 

 X  Eleven kan forklare begreberne svind og tab Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 

Branding 

Tab og svind 

Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 



118 
 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign 

 

   Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-C   Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige 
markeder 

 

 X  Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 
brancherelevante sammenhænge 

Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 

Branding 

Tab og svind 

Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign 

   Eleven kan anvende grundlæggende viden om konkrete 
virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel til at 
begrunde afsætning og markedsføring i enkle, 
brancherelevante sammenhænge 

 

 X  Eleven kan forklare begrebet branding Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 
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Branding 

Tab og svind 

Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign 

   Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold 
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8.1.3.1.2. Erhvervsøkonomi C 

 

Forløb Case 3: DT Group (Silvan/Stark) 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Afsætning C 

Lærer(e) LT /LC/CS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Parametermix og branding 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Parametermix og branding 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

F4: Eleven skal kunne anvende markedsføringsmæssige metoder og 

fremstillingsformer 

E6: eleven skal kunne identificere muligheder og udfordringer ved elektronisk 

handel 

D4: Eleven skal kunne redegøre for afsætning af både fysiske produkter og 

serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge en virksomhed 

parameterindsats mod denne målgruppe 

D5 Eleven kan forklare begreberne svind og tab 

C2: Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 

brancherelevante sammenhænge 

C4: Eleven skal kunne forklare begrebet branding 

Indhold /læringsaktiviteter Parametermix 

Produkt – herunder serviceprodukter (f.eks. regnskabskurser for håndværkere, 

gør-det-selv-kurser for private) 

Pris – kalkulation ligger i matematik? 

Promotion – herunder B2B-markedsføring 

Distribution – fysisk og via E-handel, herunder muligheder og udfordringer herved 

Branding 

Tab og svind 

 

 

Ca. 20 lektioner  

 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime og Praxis Online 

 

 

Arbejdsformer Klassegennemgang, gruppeopgaver, f.eks. med hver sin parameter. Praktiske 

opgaver i forhold til markedsføring af værktøj, byggemarked o.lign. 
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Case 3: Silvan / Stark 

Erhvervsøkonomi F-C 

Følgende faglige indgår case 3: 

Case 3 

Undervisningsforløb 3 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-F  

 

 Eleven kan redegøre for centrale 

virksomhedsbegreber 

 

   Eleven kan redegøre for funktionerne i en handels- 

og servicevirksomhed 

 

  

 

 

 Eleven kan referere til økonomiske overvejelser 

ved etablering af en simpel personligt ejet 

handels- og servicevirksomhed 

 

  

x 

 Eleven kan redegøre for indtægter og 
omkostninger og udføre tilhørende beregninger 

Salgspriser 

Kostpriser 

Bruttofortjeneste 

Bruttoavanceprocent 

Resultatopgørelse 

   Eleven kan foretage handelsberegninger på 
grundlæggende niveau 

 

  

x 

 Eleven kan redegøre for formålet med 
budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter 

Salgsbudgetter 

Kalkulationer 

Kontrol af bruttoavance 
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   Eleven kan identificere virksomhedens 
miljøinteressenter 

 

  

x 

 Eleven kan referere til varestrømme i en 
handelsvirksomhed 

Lagermotiver 

Lagerstyring 

   Eleven kan referere til formålet med et relevant 
økonomistyringssystem og medvirke ved 
registrering af varetransaktioner 

 

   Eleven kan redegøre for simple 
erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig 
form 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-E  

 

 Eleven kan redegøre for virksomheders 

ejerforhold, idégrundlag, idé og mål, 

 

  

 

 

 Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser 

ved etablering af en personligt ejet handels- og 

servicevirksomhed med ansatte, 

 

  

x 

 Eleven kan udarbejde regnskab for en personlig 

ejet handels- og servicevirksomhed, 

Saldobalance 

Resultatopgørelse 

Balance 

 

   Eleven kan udarbejde relevante salgskalkulationer,  

  

x 

 Eleven kan udarbejde resultatbudget for en 
personlig ejet handels- og servicevirksomhed, 

Resultatbudget 

Budgetkontrol 

Periodeopdelte budgetter 
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   Eleven kan skelne mellem forskellige typer af 
omkostninger, 

 

   Eleven kan redegøre for handels- og 
servicevirksomhedens organisatoriske opbygning 
og arbejdsdeling, 

 

   Eleven kan søge vejledning om miljømærkning og 
redegøre for virksomhedens arbejde med social 
ansvarlighed, 

 

   Eleven kan medvirke ved registrering af 
logistikomkostninger 

 

   Eleven kan udføre daglige registreringer og 
udarbejde rapporter i et relevant 
økonomistyringssystem og 

 

   Eleven kan formidle simple erhvervsøkonomiske 
informationer, mundtligt og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-D  

 

 Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser 
ved etablering af en virksomhed som et selskab 

 

  

x 

 Eleven kan udarbejde regnskab for en handels- og 
servicevirksomhed i selskabsform, 

Saldobalance 

Resultatopgørelse 

Balance 

Noter 

 

  

x 

 Eleven kan udarbejde grundlæggende nøgletal for 
et regnskab for en handels- og servicevirksomhed, 

Indtjeningsevne 

Overskudsgrad 

Dækningsgrad 

Bruttoavanceprocent 

Indextal 

   Eleven kan udarbejde priskalkulationer ud fra et 
bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta, 
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x 

 Eleven kan udarbejde et likviditetsbudget på basis 
af ind- og udbetalingsmodellen, 

Likviditetsbudget 

   Eleven kan redegøre for begrebet afskrivninger, 
herunder principper og beregningsmetoder, 

 

   Eleven kan identificere forskellige lønformer og 
forklare lønsedlens indhold, 

 

   Eleven kan udføre en analyse af virksomhedens 
miljøforhold ved beregning af indekstal og 
miljøindikatorer, 

 

   Eleven kan redegøre for effektiviteten af en 
virksomheds ressourceudnyttelse 

 

   Eleven kan udføre registreringer og udarbejde 
rapporter i et relevant økonomistyringssystem og 

 

   Eleven formidle erhvervsøkonomiske 
informationer, mundtligt og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-C  

 

 

 Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser 
ved etablering af en produktionsvirksomhed 

 

  

x 

 Eleven kan udarbejde regnskab for en 
produktionsvirksomhed 

Saldobalance 

Resultatopgørelse 

Balance 

Noter 

 

  

x 

 Eleven kan anvende nøgletal ved bedømmelse af 
et regnskab 

Rentabilitet 

Afkastningsgrad 

Dupont pyramide 

   Eleven kan udarbejde kalkulationer og 
prisoptimering 
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x 

 Eleven kan udarbejde et resultatbudget for en 
produktionsvirksomhed 

Resultatbudget 

Budgetkontrol 

Periodeopdelte budgetter 

   Eleven kan vurdere en virksomheds omkostninger  

  

x 

 Eleven kan redegøre for lønfordelingen i en 
produktionsvirksomhed 

Lønafregning 

Lønfordeling 

   Eleven kan udføre analyser af 
personaleressourcernes effektivitet ved beregning 
af indekstal og nøgletal 

 

   Eleven kan forklare og sammenligne 
produktionsvirksomhedens grønne regnskab og 
miljørapporter, 

 

   Eleven kan udarbejde data med henblik på 
effektivisering af en virksomheds 
ressourceudnyttelse, 

 

   Eleven kan vurdere virksomhedens brug af et 
relevant økonomistyringssystem  

 

   Eleven kan selvstændigt formidle 
erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt og 
skriftligt 
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8.1.3.1.3. IT C 

 

Forløb Case3: Silvan/Stark 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Informationsteknologi C 

Lærer(e) HES/MES/LCH 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

Titel 1 Datahåndtering og dokumentation 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Datahåndtering 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

C2.undersøge og diskutere virksomhedens behov for og bearbejdning af data, 

C4. anvende data på tværs af programmer. 

C5. redegøre for, hvordan informationsteknologi kan anvendes til tids- og 
ressourcestyring, 

Indhold /læringsaktiviteter Import og eksport af data- og dokumentformater mellem programmer 

(integration). Herunder fordele og ulemper ved dette. 

Arbejde med hvordan virksomheder med fordel kan anvende tids- og 

ressourcestyring. 

Eleverne undersøger og diskuterer, hvilke data case-virksomheden har behov 

for, for at drive deres virksomhed. Der skal desuden være fokus på 

bearbejdningen af disse data. 

EUD: Afprøvning af programmer – fordele og ulemper 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Praxix online og div. Opgaver Hands on mm. 

 

 

Arbejdsformer I grupper, individuelt og projektarbejde, præsentation og elevfremlæggelse 
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Case 3: Silvan/Stark 

IT F-C 

Følgende faglige mål indgår case 3: 

Case 3 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-F   Eleven kan anvende generelle funktioner i 

informationsteknologiske værktøjer til tekst- og 

talbehandling, 

 

   Eleven kan forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og 

talbehandling kan bruges i løsning af brancherelevante 

opgaver 

 

   Eleven kan anvende begreber og metoder til løsning af 

brancherelevante kommunikationsopgaver på 

grundlæggende niveau 

 

   Eleven kan anvende informationsteknologi til 
kommunikation 

 

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

 

   Eleven kan anvende informationsteknologi til 
informationsindsamling 

 

   Eleven kan redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til 
indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr 

 

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

 

   Eleven kan redegøre for og diskutere, hvilke 
konsekvenser den informationsteknologiske udvikling har 
for det enkelte menneske 
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Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-E   Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre 

brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan anvende grundlæggende begreber og 

hensigtsmæssige metoder ved design og produktion af 

trykt, digital og web-baseret kommunikation 

 

   Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud 

fra eksisterende færdigheder og viden 

 

   Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og 

gennemføre analyse og vurdering 

 

   Eleven kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til 
indretning af it-arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr 

 

   Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er 
gældende for individ, virksomhed og samfund 

 

   Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse 
af brancherelaterede informationsteknologiske systemer 
og arbejdsprocesser 

 

   Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til 
grundlæggende brancherelevante, 
informationsteknologiske problemstillinger 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-D   Eleven kan udføre brancherelevante opgaver rutineret, 
ved hjælp af informationsteknologi 

 

   Eleven kan vurdere og anvende informationsteknologi til 
løsning af brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan formidle data ved hjælp af tekst, tabel og 
grafik 

 

   Eleven kan redegøre for opbygningen af netværk, og 
diskutere anvendelsesmuligheder inden for relevant 
branche 
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   Eleven kan anvende og vurdere brancherelevante 
tjenester på intra- og internet 

 

   Eleven kan redegøre for og diskutere design af websteder 
i forhold til formål, funktion og målgruppe 

 

   Eleven kan designe og udarbejde en hjemmeside på 
grundlæggende niveau og redegøre for yderligere 
funktionalitet 

 

   Eleven kan redegøre for, hvilken betydning 
informationsteknologi har for virksomhedens 
arbejdsprocesser, produkter og relationer med 
omverdenen 

 

   Eleven kan redegøre for, hvilken betydning internettet 
har for relationer mellem individ, virksomhed og samfund 

 

   Eleven kan forholde sig til en brancherelevant 
informationsteknologisk problemstilling, samt formidle 
den skriftligt og mundtligt  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-C   Eleven kan udføre effektiv anvendelse af 
informationsteknologi i brancherelevante opgaver 

 

 x  Eleven kan undersøge og diskutere virksomhedens behov 
for og bearbejdning af data 

Eleverne undersøger og diskuterer, hvilke data case-virksomheden har 

behov for, for at drive deres virksomhed. Der skal desuden være fokus på 

bearbejdningen af disse data.  

   Eleven kan anvende en database til behandling af data og 
udtrække information fra denne 

 

 x  Eleven kan anvende data på tværs af programmer Import og eksport af data- og dokumentformater mellem programmer. 

Herunder fordele og ulemper ved dette.  

 x  Eleven kan redegøre for, hvordan informationsteknologi 
kan anvendes til tids- og ressourcestyring 

Arbejde med hvordan virksomheder med fordel kan anvende tids- og 

ressourcestyring.  

   Eleven kan anvende modeller til analyse og vurdering af 
behov for informationsteknologiske løsninger 

 

   Eleven kan udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede 
dele af virksomhedens informationsteknologi 
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   Eleven kan redegøre for, hvordan udvikling og forandring 
i informationsteknologien påvirker individet, 
virksomheden og samfundet 

 

   Eleven kan reflektere over en brancherelevant 
informationsteknologisk problemstilling, samt formidle 
løsningsforslag til denne skriftligt og mundtligt 
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8.1.3.1.4. Organisation C (EUX) 

 

Forløb Case 4: Selvvalgt virksomhed 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Organisation C 

Lærer(e) PS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Styring 

Titel 2 Organisationskultur 

Titel 3 Design af organisationer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Styring 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 
forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som 
en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Anvende viden om trivsel, 
motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations ledelsesprocesser. 

Indhold /læringsaktiviteter  

 Virksomhedens interessegrupper 
 

 Målformulering, Intern og ekstern situation, Idé, Mål, Strategi og politik 
 

 Infomation og kommunikation 
 

 Beslutninger 
 

 Planlægning – Strategisk, Taktisk og operationelt – og kontrol 
 

 Effektivitet – Indre og Ydre 
 

Ca. 14 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 7.1 – 7.6 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentar- og nyhedsudsendelser. 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases. 
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Titel 2 

 

Organisationskultur 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

 Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 
forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som 
en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund.  

Indhold /læringsaktiviteter  

 Hvordan dannes organisationskultur? 
 

 Organisationskulturens niveauer 
 

 Organisationskulturens betydning for organisationen 
 

Ca. 5 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 9.1 – 9.2 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentar- og nyhedsudsendelser. 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases.  
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Titel 3 

 

Design af organisationer 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

 Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 
forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som en 
dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Eleven skal kunne diskutere 
og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer og processer samt 
anvende viden om interne organisatoriske samarbejder til at diskutere og vurdere 
problemstillinger omkring team- og projektorganisering samt team- og projektledelse.  

Indhold /læringsaktiviteter  

 Design af organisationer afhænger af: 
 

 Omgivelser 
 

 Opgaverne der skal løses 
 

 Teknologien 
 

 Medarbejderne 
 

Ca. 10 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 10.1 – 10.5 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentar- og nyhedsudsendelser. 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases.  
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8.1.3.1.5. Matematik C (EUX) 

 

Forløb Case 3: DT-Group 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Sabine Lindemann Petersen 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Rentes- og annuitetsregning 

Titel 2 Statistik 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Rentes- og annuitetsregning  

Varighed ca. 24 lektioner (uge 13, 14, 15) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Faglige mål: 

- Rente, rentefod og gennemsnitlig rente 

- Årlig effektiv rente  

- ÅOP 

- Kapitalfrem- og tilbageskrivning 

- Annuitetsregning; opsparings- og gældsannuitet 

- Ydelse 

- Restgæld 

- Terminstal 

 

Kompetencer:  

- Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk 

præcist (Symbolbehandlingskomp., C2) 

- Genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver i praktiske 

situationer (Tankegangs- og repræsentationskompetence, E2) 

- Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (Hjælpemiddelkomp.,C5) 

Indhold /læringsaktiviteter Eleverne skal kunne anvende formler til fremskrivning og tilbageskrivning af 

enkeltbeløb, og kunne bestemme rentefod, terminstallet og årlig effektiv rente. 

 

Eleverne skal kende til kapitalfremskrivningens sammenhæng med ekspotentiel 

udvikling. 

 

Kende begrebet annuitet i forhold til opsparing og gældsafvikling. Eleverne skal 

kunne beregne fremtidsværdi, nutidsværdi og ydelse samt kunne beregne 

restgæld efter et antal betalte terminer. 

Eleverne skal også kunne løse opgaver bestående af to del-annuiteter. 

 

De skal kunne illustrere simple renteopgaver vha. en tidsakse, og kunne opstille 

amortisationsplan for et annuitetslån vha. Excel. 

Eleverne vil også blive præsenteret for beviserne for K0, r og n. 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Søren Antonius m.fl.:  Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: s. 218 – 247. 

 

Supplerende opgaver 

 

Praxis Online 
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Konkrete data fra case-virksomheden og andre relevante data. 

 

Arbejdsformer Udgangspunktet er klasseundervisning med gennemgang af eksempler og 

beregninger.  Herefter selvstændigt elevarbejde med forskellige typer af 

finansielle problemstillinger. 

 

Der arbejdes med Excel 

 

Eleverne afslutter forløbet med at aflevere en opgave (dokumentation nr. 2) 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Statistik 

Varighed ca. 30 lektioner (uge 16, 17, 18*, 19*) (*case 4) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Faglige mål: 

- Fremstilling og fortolkning af observationssæt; herunder beregninger og opstilling 

vha. tabeller 

- Grafiske beskrivelser; pindediagram, cirkeldiagram, histogram, sumkurve, 

trappediagram 

- Statistiske deskriptorer; middelværdi, typetal, median, typeinterval, varians, 

standardafvigelse, variationsbredde 

- Fraktil-bestemmelse 

- Fremsøge data fra dst.dk. 

Kompetencer:  

- Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist 

(Symbolbehandlingskomp., C2) 

- Forstå og anvende matematiske begreber, tankegange og metoder samt vælge og 

gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof 

(Tankegangs- og repræsentationskomp., C3) 

- Formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved vekslende 

anvendelse af et præcist matematisk symbolsprog og hverdagssprog 

(Kommunikationskomp., C4) 

- Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (Hjælpemiddelkomp.,C5) 

 

Indhold /læringsaktiviteter Eleverne skal opnå forståelse for forskellen på diskrete og grupperede statistiske 

variable, herunder selv kunne vælge den mest fordelagtige type for et givet 

talmateriale. 

Eleverne skal kunne bearbejde et talmateriale og beskrive det ved hjælp af de 

statistiske deskriptorer som: pindediagram, søjlediagram, trappediagram, sumkurve, 

middeltal, median, typetal og kvartilsæt. Derudover har eleverne arbejdet med at 

beskrive et statistisk materiale i forhold til variationsmål; herunder variationsbredde, 

kvartilafstand, variansen samt standardafvigelsen. 

Derudover vil eleverne skulle foretage en Chi-i-anden test på forskellige undersøgelser, 

hvor der skal opstilles hypoteser samt nul-hypoteser og beregnes p-værdier. 

Eleverne skal kunne bearbejde og beskrive statistiske udviklinger, både i form af 

tabeller og grafer. 

Eleverne skal kunne udlede konklusioner på baggrund af eget talmateriale og 

materiale fra andre kilder. 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 29 – 50. 

 

Supplerende materialer omkring Chi-i-anden-test 
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Supplerende opgaver 

 

Praxis Online 

 

Konkrete data fra case-virksomheden og andre relevante data. 

 

Arbejdsformer Introduktion af grundbegreber og metoder ved klasseundervisning med udgangspunkt 

i eksempler fra hverdagen.  En væsentlig del af tiden bruges til at eleverne løser 

konkrete opgaver inden for området, hvor de øver sig på konkrete konklusioner i fht. 

standardafvigelsens betydning for gennemsnittet. 

 

Eleverne skal selv ud og generere data i form af spørgeskemaundersøgelser, opstille 

hypoteser og teste disse. 

 

Excel er inddraget til de fleste beregninger og grafiske illustrationer. 

 

Afslutningsvis afleverer eleverne en opgave (dokumentation nr. 3) omkring statistik. 

Eleverne skal koble deres opgave til deres selvvalgte projekt i case-forløb 4 
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Case 3: DT-Group 

Matematik F-C 

Følgende faglige indgår case 3: 

Case 3 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-F   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske 

opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence) 

 

   Eleven kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- 

og repræsentationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt enkle formeludtryk i deres grundform (symbolkompetence) 

 

   Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder 

(kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)  

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-E   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af enkle og 

sammenhængende praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller 

samfund (modelleringskompetence), 

 

 X  Eleven kan genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver 

i praktiske situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence), 

Se sammenhæng mellem rentesregning og eksponentiel vækst 

   Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence), 

 

   Eleven kan forklare anvendte matematiske løsningsmetoder og gøre 

rede for den dertil anvendte matematik (kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)  

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-D   Eleven kan 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) 

 

   Eleven kan anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende 

kendte formeludtryk (symbolkompetence) 

 

   Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, 

begreber, og tankegang og metoder (tankegangs- og 

repræsentationskompetence) 

 

   Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og 

dens anvendelse, herunder veksle mellem hverdagssproget og det 

matematiske symbolsprog (kommunikationskompetence) 
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   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)   

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-C  

X 

 Eleven kan 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) 

Foretage statistisk dataindsamling og analyse heraf 

 

 X  Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte 

formeludtryk præcist (symbolkompetence), 

Kunne anvende formlen for kapital fremskrivning. Kunne anvende formler til bestemmelse 

af nutidsværdi, fremtidsværdi og ydelse i relation til annuitetsregning 

  

X 

 Eleven kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og 

metoder samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af 

det samme matematiske stof (tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

Valg af diagrammer i fht. præsentation af statistiske data 

Anvende begreber tilknyttet statistik (deskriptorer som middeltal, typetal etc.) 

 

  

X 

 Eleven kan formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og 

skriftligt ved vekslende anvendelse af et præcist matematisk 

symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence) 

Kunne udtrykke sig om fx standardafvigelsens betydning i fht. gennemsnittet for en 

statistisk undersøgelse. 

Kunne formulere hypotesetest og kunne forstå og udtrykke sig om hypotesens udfald. 

 X  Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) 

 

Anvende Excel til amortisationsplaner 

Anvende Excel til chi-i-anden tests, statistisk analyse mv. 

   Eleven kan udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement 

(ræsonnementskompetence) 
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8.1.4. Tema 4 (Opstart af selvvalgt virksomhed) 

8.1.4.1. Grundfag 

8.1.4.1.1. Afsætning C  

 

Forløb Case 4: Opstart af selvvalgt virksomhed 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Afsætning C 

Lærer(e) LT /LC/CS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Virksomhedens omverden og markedsføringsplan 

 



145 
 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Virksomhedens omverden og markedsføringsplan 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

E2: Redegøre for virksomheders nær- og fjernmiljø. 

E4: Eleven kan redegøre for virksomheders idégrundlag, idé, mål og identificere til 

brancherelevante virksomheders politikker og koncepter til salg, rådgivning og 

markedsføring 

E5: Redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold 

D2: Redegøre for konkrete virksomheders omverdensforhold, udbud og 

efterspørgsel 

C2: Anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i brancherelevante 

sammenhænge 

C3: Anvende grundlæggende viden om konkrete virksomheders 

omverdensforhold, udbud og efterspørgsel til at begrunde afsætning og 

markedsføring i enkle brancherelevante sammenhænge 

C5: Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en virksomheds 

grundlæggende markedsforhold  

 

Indhold /læringsaktiviteter Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 

situation. 

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 

 

Ca. 20 lektioner 

Ca. 5 lektioner: Repetition 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime og Praxis Online 

 

 

Arbejdsformer Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 

 

 

 



146 
 

Case 4: Selvvalgt virksomhed 

Afsætning F-C 

Følgende faglige indgår case 4: 

Case 1 

 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-F   Eleven kan redegøre for betydningen af personlig fremtræden, 

kropssprog og mundtlig kommunikation i salg eller rådgivning  

 

   Eleven kan redegøre for forskelige faser i en salgs- eller 

rådgivningsproces og anvende dette i en autentisk situation 

 

   Eleven kan redegøre for og anvende principperne for salg eller 

rådgivning, herunder personligt salg eller rådgivning af kunder, 

borgere eller klienter 

 

   Eleven kan anvende markedsføringsmæssige metoder og 
fremstillingsformer 

 

   Eleven kan redegøre for relevante love og regler, der tager sigte 
på at beskytte kunder, klienter eller borgere i forbindelse med 
salg eller rådgivning 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-E   Eleven kan kommunikere om markedsføringsmæssige forhold i 

mundtlig og skriftlig form 

 

 X  Eleven kan redegøre for virksomheders nær- og fjernmiljø Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 



147 
 

situation.  

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 

Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 

 

   Eleven kan redegøre for udviklingen i salgs- og service i den 

private og offentlige sektor 

 

 X  Eleven kan redegøre for virksomheders idégrundlag, idé, mål og 

identificere til brancherelevante virksomheders politikker og 

koncepter til salg, rådgivning og markedsføring 

Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 

situation. 

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 

Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 

 

 X  Eleven kan redegøre for brancherelevante konkurrenceforhold Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 

situation. 

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 
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Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 

   Eleven kan identificere muligheder og udfordringer ved 
elektronisk handel 

 

   Eleven kan redegøre for relevante love og regler i forbindelse 
med salg  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-D   Eleven kan identificere grundlæggende afsætningsforhold på 
brancherelevante markeder 

 

 X  Eleven kan redegøre for konkrete virksomheders 
omverdensforhold, udbud og efterspørgsel 

Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 

situation. 

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 

Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 

   Eleven kan redegøre for metoder til segmentering af markeder 
og valg af målgrupper  

 

   Eleven kan redegøre for afsætning af både fysiske produkter og 
serviceydelser i forhold til en valgt målgruppe og tilrettelægge 
en virksomheds parameterindsats mod denne målgruppe 

 

   Eleven kan forklare begreberne svind og tab  

   Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Afsætning-C   Identificere grundlæggende afsætningsforhold på forskellige 
markeder 

 

 X  Eleven kan anvende simple afsætningsøkonomiske modeller i 
brancherelevante sammenhænge 

Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 



149 
 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 

situation. 

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 

Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 

 X  Eleven kan anvende grundlæggende viden om konkrete 
virksomheders omverdensforhold, udbud og efterspørgsel til at 
begrunde afsætning og markedsføring i enkle, 
brancherelevante sammenhænge 

Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 

situation.  

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 

Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 

   Eleven kan forklare begrebet branding  

 X  Eleven kan bearbejde og præsentere informationer om en 
virksomheds grundlæggende markedsforhold 

Omverdensmodellen, herunder nær- og fjernmiljø. Særlig fokus på konkurrenter 

og kunder i nærmiljøet og på økonomi, kultur og demografi i fjernmiljøet. 

Konkurrenceforhold uddybes yderligere, f.eks. skydeskivemodellen, 

konkurrenceformer, og konkurrencemæssige positioner, med fokus på disses 

betydning for virksomhedens afsætning og markedsføring. 

SWOT-analysen gennemgås som opsamlingsmodel med fokus på den eksterne 

situation.  

Som afrunding på forløbet får eleverne kendskab til markedsføringsplanen som 

virksomhedens overordnede planlægningsværktøj 

Klassegennemgang af central teori, gruppearbejde med analyser i praksis 
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8.1.4.1.2. Erhvervsøkonomi C 

 

Forløb Case4: Opstart af selvvalgt virksomhed 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Erhvervsøkonomi C 

Lærer(e) JEL/SH/PS 

Senest revideret 27. januar 2016 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

Titel 1 Logistik og Økonomistyringssystem og registrering 

Titel 2 Personale og organisation 
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Titel 1 

 

Logistik og Økonomisystem og registrering 

15 lektioner (+ eftermiddagstimer EUD) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

F: 9. referere til formålet med et relevant økonomistyringssystem og medvirke ved 

registrering af varetransaktioner 

E: 9. medvirke ved registrering af logistikomkostninger 

E: 10. udføre daglige registreringer og udarbejde rapporter i et relevant 
økonomistyringssystem, 

D: 10. udføre registreringer og udarbejde rapporter i et relevant 
økonomistyringssystem, 

C: 11. vurdere virksomhedens brug af et relevant økonomistyringssystem 

Kernestof: F8, F9, E9, E10, D8, D9, C8 og C9 

Indhold /læringsaktiviteter 

 

Eleven skal kende til vareflowet i en simpel handelsvirksomhed og motiver bag 

opretholdelse af en lagerfunktion, herunder f.eks. overvejelser om direkte og 

indirekte distribution. Eleven skal kende de logistiske omkostninger der findes i en 

handelsvirksomhed, og hvordan registreres de. Begrebet logistisk effektivitet 

diskuteres og hvor mange ressourcer der skal sættes ind på at have en optimal 

leveringsservice, når det skal sammenholdes med de samlede 

logistikomkostninger. 

Eleven skal vide hvilke overvejelser og styringsredskaber der anvendes ved 

optimering af virksomhedens varekøb, herunder begreberne ordreomkostninger 

og lageromkostninger.  

Eleven skal registrere varetransaktioner i en virksomheds drift og bogføre simple 

registreringer i et økonomistyringssystem. Herefter skal eleven udarbejde 

salgsfaktura, beregne og registrere kassedifference, samt kende formålet med 

registrering i et økonomistyringssystem, herunder danne og læse simple rapporter 

i forbindelse med dagens omsætning. 

Eleven udfører registrering af finans, debitor og kreditor poster i et relevant 

økonomistyringssystem. Der arbejdes med oprettelse af debitorer og kreditorer 

samt udskrivning og tolkning af regnskabsmæssige rapporter.  

Virksomheden skal registrere og styre økonomien i et relevant 

økonomistyringssystem. Eleven vurderer, hvilke parametre der har betydning for 

anvendelse af økonomistyringssystemer såsom kompleksitet og volumen. Der 

sættes tillige fokus på elevens forståelse af sammenhængene mellem 

økonomistyringssystemets forskellige moduler, finans, debitor, kreditor og lager. 
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Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

 

 

Praxisonline 

Eventuelt Trojka og Systime 

Relevante artikler 

Case: Selvvalgt virksomhed 

Arbejdsformer 

 

 

Læreroplæg, individuelt- og gruppearbejde og elevfremlæggelse 
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Titel 2 

 

Personale og organisation 

15 lektioner (+ eftermiddagstimer EUD) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

F: 2. redegøre for funktionerne i en handels- og servicevirksomhed, 

E: 7. redegøre for handels- og servicevirksomhedens organisatoriske opbygning og 

arbejdsdeling, 

D: 7. identificere forskellige lønformer og forklare lønsedlens indhold, 

C: 8. udføre analyser af personaleressourcernes effektivitet ved beregning af 
indekstal og nøgletal 

Kernestof: F6, E7, D6 og C6 

Indhold /læringsaktiviteter 

 

Eleven skal opnå kendskab til de overordnede arbejdsopgaver i en virksomhed og 

kende til behovet for kommunikation og samarbejde. Herudover skal eleven 

kende til medarbejdernes rettigheder og pligter, herunder overenskomstbegrebet 

og relevante lovgivning. 

Eleven skal kunne redegøre for hvordan organisationsplaner fastsætter 

fordelingen af myndighed og ansvar samt forskellige organisations- og 

arbejdsdelingsprincipper. 

Eleven skal genkende de forskellige lønformer som tidsløn, præstationsløn og 

kombinationsløn identificeres, og begreberne fra lønsedlen forklares: bruttoløn, 

ATP-bidrag, AM bidrag, fradrag, trækprocent, A-skat og nettoløn. Ydermere skal 

eleven kunne redegøre for den særlige lønfordeling, der optræder i en 

produktionsvirksomhed. Eleven beregner relevante nøgletal til belysning af 

personaleressourcernes effektivitet som fx omsætning pr. lønkrone, overskud pr. 

lønkrone og omsætning pr. fuldtidsansat. Disse beregninger skal sætte eleven i 

stand til at belyse om virksomheden udnytter sine personaleressourcer på en 

effektiv måde. 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

 

 

Praxisonline 

Eventuelt Trojka og Systime 

Relevante artikler 

Case: Selvvalgt virksomhed 

Arbejdsformer 

 

 

Læreroplæg, individuelt- og gruppearbejde og elevfremlæggelse 
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Case 4: Selvvalgt virksomhed 

Erhvervsøkonomi F-C 

Følgende faglige indgår case 4: 

Case 4 

Undervisningsforløb 4 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-F   Eleven kan redegøre for centrale 

virksomhedsbegreber 

 

  

x 

 Eleven kan redegøre for funktionerne i en handels- 

og servicevirksomhed 

Salg 

Indkøb 

Lager 

Økonomi 

Medarbejdernes rettigheder og pligter 

   Eleven kan referere til økonomiske overvejelser 

ved etablering af en simpel personligt ejet 

handels- og servicevirksomhed 

 

  

 

 Eleven kan redegøre for indtægter og 
omkostninger og udføre tilhørende beregninger 

 

   Eleven kan foretage handelsberegninger på 
grundlæggende niveau 

 

  

 

 Eleven kan redegøre for formålet med 
budgettering og udarbejde bruttoavancebudgetter 
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   Eleven kan identificere virksomhedens 
miljøinteressenter 

 

  

 

 Eleven kan referere til varestrømme i en 
handelsvirksomhed 

 

  

x 

 Eleven kan referere til formålet med et relevant 
økonomistyringssystem og medvirke ved 
registrering af varetransaktioner 

Economic 

Økonomistyring 

Bogholderi 

   Eleven kan redegøre for simple 
erhvervsøkonomiske informationer, i mundtlig 
form 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-E   Eleven kan redegøre for virksomheders 

ejerforhold, idégrundlag, idé og mål, 

 

   Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser 

ved etablering af en personligt ejet handels- og 

servicevirksomhed med ansatte, 

 

  

 

 

 Eleven kan udarbejde regnskab for en personlig 

ejet handels- og servicevirksomhed, 

 

   Eleven kan udarbejde relevante salgskalkulationer,  

  

 

 Eleven kan udarbejde resultatbudget for en 
personlig ejet handels- og servicevirksomhed, 
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   Eleven kan skelne mellem forskellige typer af 
omkostninger, 

 

  

x 

 Eleven kan redegøre for handels- og 
servicevirksomhedens organisatoriske opbygning 
og arbejdsdeling, 

Organisationsprincipper 

Arbejdsdeling 

 

   Eleven kan søge vejledning om miljømærkning og 
redegøre for virksomhedens arbejde med social 
ansvarlighed, 

 

  

x 

 Eleven kan medvirke ved registrering af 
logistikomkostninger 

Emballage 

Pakke mv. 

  

x 

 Eleven kan udføre daglige registreringer og 
udarbejde rapporter i et relevant 
økonomistyringssystem og 

Economic 

Arbejde med bogføring 

Rapporter fra systemet 

   Eleven kan formidle simple erhvervsøkonomiske 
informationer, mundtligt og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-D   Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser 
ved etablering af en virksomhed som et selskab 

 

  

 

 Eleven kan udarbejde regnskab for en handels- og 
servicevirksomhed i selskabsform, 

 

  

 

 

 Eleven kan udarbejde grundlæggende nøgletal for 
et regnskab for en handels- og servicevirksomhed, 

 

   Eleven kan udarbejde priskalkulationer ud fra et 
bidragsprincip i dansk og udenlandsk valuta, 

 

   Eleven kan udarbejde et likviditetsbudget på basis 
af ind- og udbetalingsmodellen, 
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   Eleven kan redegøre for begrebet afskrivninger, 
herunder principper og beregningsmetoder, 

 

  

x 

 Eleven kan identificere forskellige lønformer og 
forklare lønsedlens indhold, 

Lønsedlens indhold 

Tidløn 

Præstationsløn 

   Eleven kan udføre en analyse af virksomhedens 
miljøforhold ved beregning af indekstal og 
miljøindikatorer, 

 

   Eleven kan redegøre for effektiviteten af en 
virksomheds ressourceudnyttelse 

 

  

x 

 Eleven kan udføre registreringer og udarbejde 
rapporter i et relevant økonomistyringssystem 

Economic 

Arbejde med bogføring 

Rapporter fra systemet 

   Eleven formidle erhvervsøkonomiske 
informationer, mundtligt og skriftligt 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Erhvervsøkonomi-C   Eleven kan redegøre for økonomiske overvejelser 
ved etablering af en produktionsvirksomhed 

 

  

 

 Eleven kan udarbejde regnskab for en 
produktionsvirksomhed 

 

  

 

 Eleven kan anvende nøgletal ved bedømmelse af 
et regnskab 

 

   Eleven kan udarbejde kalkulationer og 
prisoptimering 

 

  

 

 Eleven kan udarbejde et resultatbudget for en 
produktionsvirksomhed 
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   Eleven kan vurdere en virksomheds omkostninger  

  

 

 Eleven kan redegøre for lønfordelingen i en 
produktionsvirksomhed 

 

         x  Eleven kan udføre analyser af 
personaleressourcernes effektivitet ved beregning 
af indekstal og nøgletal 

Nøgletal 

Identificere relevante sammenligninger 

   Eleven kan forklare og sammenligne 
produktionsvirksomhedens grønne regnskab og 
miljørapporter, 

 

   Eleven kan udarbejde data med henblik på 
effektivisering af en virksomheds 
ressourceudnyttelse, 

 

  

x 

 Eleven kan vurdere virksomhedens brug af et 
relevant økonomistyringssystem  

Economic 

Arbejde med bogføring 

Rapporter fra systemet 

   Eleven kan selvstændigt formidle 
erhvervsøkonomiske informationer, mundtligt og 
skriftligt 
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8.1.4.1.3. IT C 

 

Forløb Case4: Opstart af selvvalgt virksomhed 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Informationsteknologi C 

Lærer(e) HES/MES/LCH 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUD/EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

Titel 1 Forandringsprocesser  
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 1 

 

Forandringsprocesser 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

C6. anvende modeller til analyse og vurdering af behov for 
informationsteknologiske løsninger, 

C7. udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede dele af virksomhedens 
informationsteknologi, 

C8. redegøre for, hvordan udvikling og forandring i informationsteknologien 
påvirker individet, virksomheden og samfundet  

C9. reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk 
problemstilling, samt formidle løsningsforslag til denne skriftligt og mundtligt 

Indhold /læringsaktiviteter Case om brancherelevant problemstilling, herunder informationsindsamling 

om virksomheden, fx ved brug af Leavitts model. 

Systemudvikling fx ved hjælp af fakir modellen, herunder: 

Tidsplan 

Analyse af mulige løsninger 

Beskrivelse af hvad der skal til for at det nye system kan tages i brug. 

Redegørelse for betydningen af forandringer i virksomheden, i samfundet og 

for individet, herunder hensigtsmæssig gennemførelse. 

EUD: projektorganisation og menneskesyn 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Praxix online og div. Opgaver Hands on mm. 

Arbejdsformer Casebaseret undervisning, grupperarbejde, individuelt og projektarbejde, 

præsentation og elevfremlæggelse. 
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Case 4: Selvvalgt virksomhed 

IT F-C 

Følgende faglige mål indgår case 4: 

Case 4 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-F   Eleven kan anvende generelle funktioner i informationsteknologiske 

værktøjer til tekst- og talbehandling, 

 

   Eleven kan forholde sig til, hvordan systemer til tekst- og talbehandling 

kan bruges i løsning af brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan anvende begreber og metoder til løsning af 

brancherelevante kommunikationsopgaver på grundlæggende niveau 

 

   Eleven kan anvende informationsteknologi til kommunikation  

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

 

   Eleven kan anvende informationsteknologi til informationsindsamling  

   Eleven kan redegøre for generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-
arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr 

 

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

 

   Eleven kan redegøre for og diskutere, hvilke konsekvenser den 
informationsteknologiske udvikling har for det enkelte menneske 
 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-E   Eleven kan anvende informationsteknologi til at udføre 

brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan anvende grundlæggende begreber og hensigtsmæssige 

metoder ved design og produktion af trykt, digital og web-baseret 
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kommunikation 

   Eleven kan anvende nye programmer og brugerflader ud fra 

eksisterende færdigheder og viden 

 

   Eleven kan udføre optimeret informationssøgning og gennemføre 

analyse og vurdering 

 

   Eleven kan anvende de generelle arbejdsmiljøkrav til indretning af it-
arbejdsplads og til anvendelse af it-udstyr 

 

   Eleven kan forholde sig til relevant datalovgivning, som er gældende for 
individ, virksomhed og samfund 

 

   Eleven kan diskutere fordele og ulemper ved anvendelse af 
brancherelaterede informationsteknologiske systemer og 
arbejdsprocesser 

 

   Eleven kan forholde sig skriftligt og mundtligt til grundlæggende 
brancherelevante, informationsteknologiske problemstillinger 

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-D   Eleven kan udføre brancherelevante opgaver rutineret, ved hjælp af 
informationsteknologi 

 

   Eleven kan vurdere og anvende informationsteknologi til løsning af 
brancherelevante opgaver 

 

   Eleven kan formidle data ved hjælp af tekst, tabel og grafik  

   Eleven kan redegøre for opbygningen af netværk, og diskutere 
anvendelsesmuligheder inden for relevant branche 

 

   Eleven kan anvende og vurdere brancherelevante tjenester på intra- og 
internet 

 

   Eleven kan redegøre for og diskutere design af websteder i forhold til 
formål, funktion og målgruppe 

 

   Eleven kan designe og udarbejde en hjemmeside på grundlæggende 
niveau og redegøre for yderligere funktionalitet 

 

   Eleven kan redegøre for, hvilken betydning informationsteknologi har 
for virksomhedens arbejdsprocesser, produkter og relationer med 
omverdenen 

 

   Eleven kan redegøre for, hvilken betydning internettet har for relationer 
mellem individ, virksomhed og samfund 

 

   Eleven kan forholde sig til en brancherelevant informationsteknologisk 
problemstilling, samt formidle den skriftligt og mundtligt  

 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

IT-C   Eleven kan udføre effektiv anvendelse af informationsteknologi i 
brancherelevante opgaver 
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   Eleven kan undersøge og diskutere virksomhedens behov for og 
bearbejdning af data 

 

   Eleven kan anvende en database til behandling af data og udtrække 
information fra denne 

 

   Eleven kan anvende data på tværs af programmer  

   Eleven kan redegøre for, hvordan informationsteknologi kan anvendes 
til tids- og ressourcestyring 

 

 X  Eleven kan anvende modeller til analyse og vurdering af behov for 
informationsteknologiske løsninger 

Systemudvikling fx ved hjælp af fakir modellen, herunder: 

Tidsplan 

EUD: projektorganisation og menneskesyn 

 X  Eleven kan udarbejde forslag til fornyelse af afgrænsede dele af 
virksomhedens informationsteknologi 

Analyse af mulige løsninger 

Beskrivelse af hvad der skal til for at det nye system kan tages i brug. 

 X  Eleven kan redegøre for, hvordan udvikling og forandring i 
informationsteknologien påvirker individet, virksomheden og samfundet 

Redegørelse for betydningen af forandringer i virksomheden, i samfundet og for individet, 

herunder hensigtsmæssig gennemførelse. 

 x  Eleven kan reflektere over en brancherelevant informationsteknologisk 
problemstilling, samt formidle løsningsforslag til denne skriftligt og 
mundtligt 

Case om brancherelevant problemstilling, herunder informationsindsamling om 

virksomheden, fx ved brug af Leavitts model. 
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8.1.4.1.4. Organisation C (EUX) 

 

Forløb Case 4: Selvvalgt virksomhed 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUD/EUX 

Fag og niveau Organisation C 

Lærer(e) PS 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Styring 

Titel 2 Organisationskultur 

Titel 3 Design af organisationer 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

Titel 1 

 

Styring 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 
forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som 
en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Anvende viden om trivsel, 
motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations ledelsesprocesser. 

Indhold /læringsaktiviteter  Virksomhedens interessegrupper 
 

 Målformulering, Intern og ekstern situation, Idé, Mål, Strategi og politik 
 

 Infomation og kommunikation 
 

 Beslutninger 
 

 Planlægning – Strategisk, Taktisk og operationelt – og kontrol 
 

 Effektivitet – Indre og Ydre 
Ca. 14 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 7.1 – 7.6 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentar- og nyhedsudsendelser. 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases. 
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Titel 2 

 

Organisationskultur 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

 Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 
forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som 
en dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund.  

Indhold /læringsaktiviteter  Hvordan dannes organisationskultur? 
 

 Organisationskulturens niveauer 
 

 Organisationskulturens betydning for organisationen 
 

Ca. 5 lektioner 

 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 9.1 – 9.2 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentar- og nyhedsudsendelser. 

 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases.  

 



167 
 

 

Titel 3 

 

Design af organisationer 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

 Forløbet skal være med til at danne grundlag for at eleverne kan udvikle evnen til at 
forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som en 
dynamisk enhed i samspil med det omgivende samfund. Eleven skal kunne diskutere 
og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer og processer samt 
anvende viden om interne organisatoriske samarbejder til at diskutere og vurdere 
problemstillinger omkring team- og projektorganisering samt team- og projektledelse.  

Indhold /læringsaktiviteter  

 Design af organisationer afhænger af: 
 

 Omgivelser 
 

 Opgaverne der skal løses 
 

 Teknologien 
 

 Medarbejderne 
 

Ca. 10 lektioner 

Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Systime ibog: Organisation C – afsnit 10.1 – 10.5 

Relevante og aktuelle artikler og/eller dokumentar- og nyhedsudsendelser. 

Arbejdsformer Klassesamtale, små opgaver og mindre cases.  

 



168 
 

 

8.1.4.1.5. Matematik C (EUX) 

 

Forløb Case 4: Selvvalgt virksomhed 

Institution Vejen Business College 

Uddannelse EUX 

Fag og niveau Matematik C 

Lærer(e) Sabine Lindemann Petersen 

Senest revideret 9. december 2015 

Hold GF2 EUX 

 

Oversigt over undervisningsforløb 

 

Titel 1 Statistik 

Titel 2 Repetition og eksamensforberedelse 
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Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

 

Titel 1 

 

Statistik - fortløbende fra case 3 

Varighed ca. 30 lektioner (uge 16*, 17*, 18, 19) (*case 3) 

Faglige mål/kompetencer 

 

 

 

Faglige mål: 

- Fremstilling og fortolkning af observationssæt; herunder beregninger og opstilling 

vha. tabeller 

- Grafiske beskrivelser; pindediagram, cirkeldiagram, histogram, sumkurve, 

trappediagram 

- Statistiske deskriptorer; middelværdi, typetal, median, typeinterval, varians, 

standardafvigelse, variationsbredde 

- Fraktil-bestemmelse 

- Fremsøge data fra dst.dk. 

 

Kompetencer:  

- Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist 

(Symbolbehandlingskomp., C2) 

- Forstå og anvende matematiske begreber, tankegange og metoder samt vælge og 

gøre rede for forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof 

(Tankegangs- og repræsentationskomp., C3) 

- Formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved vekslende 

anvendelse af et præcist matematisk symbolsprog og hverdagssprog 

(Kommunikationskomp., C4) 

- Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (Hjælpemiddelkomp.,C5) 

 

Indhold /læringsaktiviteter Eleverne skal opnå forståelse for forskellen på diskrete og grupperede statistiske 

variable, herunder selv kunne vælge den mest fordelagtige type for et givet 

talmateriale. 

 

Eleverne skal kunne bearbejde et talmateriale og beskrive det ved hjælp af de 

statistiske deskriptorer som: pindediagram, søjlediagram, trappediagram, sumkurve, 

middeltal, median, typetal og kvartilsæt. Derudover har eleverne arbejdet med at 

beskrive et statistisk materiale i forhold til variationsmål; herunder variationsbredde, 

kvartilafstand, variansen samt standardafvigelsen. 

Derudover vil eleverne skulle foretage en Chi-i-anden test på forskellige undersøgelser, 

hvor der skal opstilles hypoteser samt nul-hypoteser og beregnes p-værdier. 

 

Eleverne skal kunne bearbejde og beskrive statistiske udviklinger, både i form af 

tabeller og grafer. 

Eleverne skal kunne udlede konklusioner på baggrund af eget talmateriale og 

materiale fra andre kilder. 
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Anvendt litteratur og andet 

undervisningsmateriale 

Søren Antonius m. fl.: Matematik C, 4. udgave, Systime 2012: side 29 – 50. 

 

Supplerende materialer omkring Chi-i-anden-test 

 

Supplerende opgaver 

 

Praxis Online 

 

Konkrete data fra case-virksomheden og andre relevante data. 

 

Arbejdsformer Introduktion af grundbegreber og metoder ved klasseundervisning med udgangspunkt 

i eksempler fra hverdagen.  En væsentlig del af tiden bruges til at eleverne løser 

konkrete opgaver inden for området, hvor de øver sig på konkrete konklusioner i fht. 

standardafvigelsens betydning for gennemsnittet. 

 

Eleverne skal selv ud og generere data i form af spørgeskemaundersøgelser, opstille 

hypoteser og teste disse. 

 

Excel er inddraget til de fleste beregninger og grafiske illustrationer. 

 

Afslutningsvis afleverer eleverne en opgave (dokumentation nr. 3) omkring statistik. 

Eleverne skal koble deres opgave til deres selvvalgte projekt i case-forløb 4 

 

 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb  

(1 skema for hvert forløb) 

Retur til forside 

 

Titel 1 

 

Repetition 

Varighed ca. 14 lektioner  
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Case 4: Selvvalgt virksomhed 

Matematik F-C 

Følgende faglige indgår case 4: 

 

Case 4 

Undervisningsforløb 1 

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-F   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af praktiske 

opgaver fra erhverv, hverdag eller samfund (modelleringskompetence) 

 

   Eleven kan genkende matematikken i praktiske situationer (tankegangs- 

og repræsentationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt enkle formeludtryk i deres grundform (symbolkompetence) 

 

   Eleven kan gøre rede for anvendte matematiske løsningsmetoder 

(kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)  

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-E   Eleven kan foretage matematisk modellering til løsning af enkle og 

sammenhængende praktiske opgaver fra erhverv, hverdag eller 

samfund (modelleringskompetence), 

 

 X  Eleven kan genkende enkle og sammenhængende matematiske opgaver 

i praktiske situationer (tankegangs- og repræsentationskompetence), 

Se sammenhæng mellem rentesregning og eksponentiel vækst 

   Eleven kan anvende tal og symboler, der repræsenterer kendte forhold, 

samt anvende og omforme enkle formeludtryk (symbolkompetence), 

 

   Eleven kan forklare anvendte matematiske løsningsmetoder og gøre 

rede for den dertil anvendte matematik (kommunikationskompetence) 

 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)  

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-D   Eleven kan 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) 

 

   Eleven kan anvende tal og ukendte symboler samt opstille og anvende 

kendte formeludtryk (symbolkompetence) 

 

   Eleven kan forstå, anvende og gøre rede for matematiske definitioner, 

begreber, og tankegang og metoder (tankegangs- og 

repræsentationskompetence) 

 

   Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt om matematikken og 

dens anvendelse, herunder veksle mellem hverdagssproget og det 
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matematiske symbolsprog (kommunikationskompetence) 

   Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence)   

Grundfag Sæt kryds Faglige mål Læringsaktiviteter 

Matematik-C  

X 

 Eleven kan 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) 

Foretage statistisk dataindsamling og analyse heraf 

 

 X  Eleven kan anvende tal og symboler samt kendte og ukendte 

formeludtryk præcist (symbolkompetence), 

Kunne anvende formlen for kapital fremskrivning. Kunne anvende formler til bestemmelse 

af nutidsværdi, fremtidsværdi og ydelse i relation til annuitetsregning 

  

X 

 Eleven kan forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og 

metoder samt vælge og gøre rede for forskellige repræsentationer af 

det samme matematiske stof (tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

Valg af diagrammer i fht. præsentation af statistiske data 

Anvende begreber tilknyttet statistik (deskriptorer som middeltal, typetal etc.) 

 

  

X 

 Eleven kan formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og 

skriftligt ved vekslende anvendelse af et præcist matematisk 

symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence) 

Kunne udtrykke sig om fx standardafvigelsens betydning i fht. gennemsnittet for en 

statistisk undersøgelse. 

Kunne formulere hypotesetest og kunne forstå og udtrykke sig om hypotesens udfald. 

 X  Eleven kan anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) 

 

Anvende Excel til amortisationsplaner 

Anvende Excel til chi-i-anden tests, statistisk analyse mv. 

   Eleven kan udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement 

(ræsonnementskompetence) 
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8.2. Uddannelsesspecifikke fag 

8.2.1. Det uddannelsesspecifikke fag detailhandel 

Vejledende uddannelsestid  

5 uger. 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 
anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske 
sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og 
dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 
eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. 
Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne 
anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 
metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 
praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 
dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 
Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 
begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med 
andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 
arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven 
grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i 
relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde 
med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering 
af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 
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1.2 Fagets profil  

Eleven vil møde følgende projekter i løbet af de 5 uger: 

 Visual Merchandising 

I projektet lærere eleven om indretning af butikken og hvilke virkemidler der gør, at kunder køber 
mere. Der skal arbejdes praktisk med dekoration og indretning i skolens øvebutik og 
dekorationslokale. 

 Personlig performance 

Elven lærer hvordan man ved hjælp af en digital præsentation, kropssprog og stemmeføring, kan 
præsentere en ide, koncept eller produkt. 

 Den gode sælger 

Elven bliver klædt på til at yde den gode kundeservice i en detailvirksomhed. Dette gøres via 
rollespil og forskellige salgsteorier 

 Salg via digitale medier 

Eleven lærer om forskellige e-handelsformer og de nyeste emner inden for salg via digitale medier. 
Eleven lærere dette gennem praktiske opgaver. 

 Butiksøkonomi, Innovation og iværksætteri 

Innovation og iværksætteri er nøgleordene i dette projekt. Eleverne lærer hvad der skal til for at 
starte egen virksomhed. 

I løbet af projekterne arbejder eleverne: 

 Individuelt og i grupper 
 Induktivt og deduktivt 
 Praktisk og teoretisk 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for detail: 

1. Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik 
2. Butikskoncepter og trends 
3. Space management 
4. Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen 
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5. Værdikæden 
6. Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri 
7. Data til udvikling af kunderettede tilbud 
8. Digitalisering af forretningsprocesser 
9. Prisstrategier og deres påvirkning af fortjenesten 
10. Frem og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger 
11. Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen 
12. Opbygningen af en præsentation 
13. Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed 
14. Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg 
15. Forskellige kundetyper 
16. Konflikters opståen og håndtering 
17. Kundeservice i detailhandelen 
18. Grundprincipper for visual merchandising 
19. Principperne for indretning af et salgslokale 
20. grundprincipperne inden for opstillingsprincipper 
21. Indholdet og opbygningen af en innovativ arbejdsproces 
22. de forskellige arbejdsopgaver der indgår i udvikling og gennemførelse af en 

event/oplevelse i detailhandel 
23. Events/oplevelser indgåelse i en detailvirksomheds salg og markedsføring 
24. Opbygning af et butikskoncept, og sammenhængen imellem målgruppe og sortiment, 

beliggenhed, afsætningskanaler, markedsføring/hjemmeside, prispolitik samt 
servicekoncept 

25. Forudsætninger, der skal være til stede for at starte en ny butik 
26. Fordele og ulemper ved afsætning igennem forskellige elektroniske kanaler 
27. Multikanalmarkedsføring 
28. Forskellige e-handelsplatforme 
29. Fordele og ulemper ved anvendelse af forskellige sociale medier i en afsætningssituation 

Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af 
enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter: 

Grundlæggende metoder og redskaber: 

1. Klargøring af butikken til salg 
2. Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends påvirkning af 

konceptudviklingen 
3. Forklaring af principperne i space management 
4. Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et 

givet marked 
5. Forklaring af koblingen imellem værdikæden og butikskoncepter 
6.  Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning på kunderne og butikken 
7. Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og 

omkostninger ved koncepterne 
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8. Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af 
data 

9. Begrundelse for den stigende digitalisering af detailhandelen 
10. Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier 
11. Udførelse af frem og tilbagegående kalkulationer 
12. Udarbejdelse af en præsentation 
13. Gennemførelse af en forberedt præsentation 
14. Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet 

påvirker tilhørernes opfattelse ideen/produktet/konceptet 
15. Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen/produktet/konceptet 
16. Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation 
17. Anvendelse af de forskellige faser af slagsprocessen ved personligt salg 
18. Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelæges i forhold til forskellige 

kundetyper 
19. Forklaring af konflikthåndtering 
20. Forklaring af god kundeservice 
21. Anvendelse af grundprincipperne i visual merchandising til indretning af salgslokale 
22. Udarbejdelse af en opstilling ud fra grundprincipperne inden for opstillingsprincipper 
23. Gennemførelse af en innovativ salgsproces 
24. Planlægning og udførelse af en mindre event i detailvirksomheden 
25. Forklari g af detailha dele s fokus på oplevelser/eve ts’ 
26. Udarbejdelse af et butikskoncept ud fra givne produkter til givne målgrupper 
27. Forklaring af faserne i etablering af en butik 
28. Forklaring af hvordan afsætning igennem elektroniske kanaler kan kombineres med 

afsætning fra en fysisk butik 
29. Forklaring af fordele ved multikanalmarkedsføring    
30. Forklaring af den stigende anvendelse i e-handel ud fra forbrugernes købsadfærd og trends 
31. Forklaring af sammenhængen imellem anvendelse af forskellige sociale medier, sortiment 

og målgruppe 

Eleven har kompetence til at kunne: 

1. butiksdrift. Være bevidst om de daglige arbejdsopgaver i klargøringen af butikken 
vedrørende salg og om butikkens samlede placering og udtryk i forhold til markedet samt 
indretning af butikkens salgsareal 

2. butiksøkonomi. Anvende principper om godt købmandsskab og anvende viden om den 
økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, 
omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse 

3. performance. Præsentere et produkt, et koncept eller lignende overfor en forsamling 
4. salg. Være bevidst om salgsprocessen og egen medvirken hei samt om betydningen af 

kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen 
5. visual merchandising. Være bevidst om metoder til varepræsentation og slagslokalets 

indretning 
6.  Innovation/iværksætteri. Være bevidst om innovative arbejdsprocesser og de 

forudsætninger der kræves for udvikling og etablering af en ny ide eller virksomhed 
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7. afsætning via elektroniske medier. Afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter 
og en given målgruppe og være bevidst om sammenhængen imellem den fysiske butik og 
digitale svindkanaler. 

2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået 

kompetence svarende til): 

Der findes ingen certifikater til faget.  
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2.3 Fagligt indhold  
Projekt/emner Fagligt indhold 

Visual merchandising Butikskoncepter og trends 
- målgruppe 
- de 4 P ér 
- trends i detailhandlen 

Kundecirkulation 

 facade 

 gangbaner 

 Afdelingernes placering 

 Space management 

 Inventar og belysning 

Varepræsentation 

 X,Y og Z varer 

 ABC pladser 

 Eksponeringsformer 

Vareoplæg 

 Dekorationsprincipper 

 Idelære 

 Skiltning 

Arbejdsopgaver i forbindelse med slagsklar butik 

Personlig performance  Udarbejde en præsentation 

 Gennemføre en forberedt præsentation 

 Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, 

stemmeføringer og andet påvirker tilhørernes opfattelse af 

ideen/produktet/konceptet  

 Anvende kropssproget til at øge tilhørernes interesse i 

ideen/produktet/konceptet 

 Anvende stemmeføring aktivt ved præsentation 

Den gode sælger  Kundeservice i detailhandlen 

 Salgsprocessen v/personligt salg 

 Kundetyper 

 Kropssprog 

 Dresscode 

 Konflikthåndtering/reklamationer 

 Lovgivning 

Salg via digitale medier  Forskellige e-handelsformer 

 Cross Channel, fordele/ulemper 

 Sociale medier fordele/ulemper 

 Digitale medier 

 Data til udveksling af kunderettede tilbud 

 Digitalisering af forretningsprocesser 

Butiksøkonomi, Innovation og iværksætteri  Innovationsproces 

 Oplevelsesøkonomi og event 

 Værikæden 

 Forretningsforståelse/godt købmandsskab 

 Prisstartegier 

 Kalkulationer 

 Forudsætninger for opstart af en ny butik 

Projekt og eksamen ”Opstart af ege  virkso hed” 
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3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 
element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor 
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen 
i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Undervisningen foregår som et mix af klasseundervisning, individuel tilegnelse af stoffet samt 
gruppearbejde.  

4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. 
temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå 
et fagligt produkt. 
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4.1. Krav til elevens dokumentation 

Læringen dokumenteres med skriftlige og mundtlige opgaver samt fremlæggelser ved hjælp af 
elektroniske medier. Det er et krav, at elevens arbejde viser, at denne på tilfredsstillende vis har 
opnået fagets videns-, færdigheds- og kompetencemål. 

5. Evaluering og bedømmelse 

5.1. Løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 
undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 
fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren 
udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål 
at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i 
medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Eksamen er gruppeeksamen med max. 3 personer pr. gruppe. Eksaminationstiden er 30 min. inkl. 
votering pr. elev. 

Grundforløbsprøvens indhold: 

 Mini forretningsplan (synopsis) 

Eleverne skal i forretningsplanen have emner med fra hvert af de følgende projekter: 

 Visual merchandising 
 Den gode sælger 
 Salg via digitale medier 

 Butiksøkonomi, innovation og iværksætter 

Forretningsplanen dokumenteres i form af en synopsis. Forretningsplanen præsenteres til prøven 
ved hjælp af et digitalt præsentationsprogram efter eget valg.  

 



181 
 

5.3.1 Eksaminationsgrundlag 

 Kunne beskrive de daglige opgaver i butikken vedrørende salg og butikkens samlede 
placering og udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal 

 Anvende principper om godt købmandsskab og anvende viden om den økonomiske 
sammenhæng i butikken i arbejdet med avance, omsætning, svind, omkostninger, 
kalkulation og prisfastsættelse 

 På et grundlæggende niveau præsentere et produkt, et koncept eller lignende overfor en 
forsamling 

 Være bevidst om salgsprocessen og egen medvirken hei samt om betydningen af 
kundeservice som en central del af det daglige arbejde i detailhandelen 

 Være bevidst om metoder til varepræsentation og slagslokalets indretning 

 På et grundlæggende niveau være bevidst om innovative arbejdsprocesser og de 
forudsætninger der kræves for udvikling og etablering af en ny ide eller virksomhed 

 Afgøre valg af afsætningskanal ud fra givne produkter og en given målgruppe og være 
bevidst om sammenhængen imellem den fysiske butik og digitale svindkanaler 

5.3.2 Bedømmelsesgrundlag  

Vægtningen mellem det skriftlige (synopsis) og det mundtlige (præsentation m.v) er 1/3 til 
førstnævnte og 2/3 til sidstnævnte.  

5.3.3 Bedømmelseskriterier  
Den utilstrækkelige præstation indeholder væsentlige mangler og demonstrerer ikke en 

acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål: 

Væsentlige og uvæsentlige mangler til grundforløbsprøven 

Uvæsentlige mangler Mindre og kortfattet uddybning af nogle af 

problemstillingerne og/eller teori. Enkle misforståelser 

og mindre fejl 

Væsentlige mangler Meget få begreber og udredninger. Flere forklaret uden 

rette teori eller begrundelser 

Alvorlige misforståelser og fejl 

Manglende forståelse for sammenhænge og 

konsekvenser 

  

Prøven skal være bestået for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Består eleven 

ikke grundforløbsprøven tilbydes reeksamination 

Der gives e  edø else i for  af ”Bestået” eller ”Ikke estået”. 
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Sammenlignet med 7-tri sskalae  vil ”Bestået” o fatte karakter e  til . ”Ikke estået karakterer” vil 
omfatte karaktererne 00 til -03. 

 7-trins-skalaen: 

12 for den fremragende præsentation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets 

mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 10 for den fortrinlige præstation   

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, 

med nogle mindre væsentlige mangler 

7 for den gode præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en 

del mangler 

4 for den jævne præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af 

fagets mål, med adskillige væsentlige mangler  

02 for den tilstrækkelige præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af fagets mål 

 00 for den utilstrækkelige præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstarer en acceptabel gard af 

opfyldelse af fagets mål 

-3 for den ringe præstation  

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation 
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8.2.1.1. Projekt-1 Butiksdrift og visual merchanising 

Projekt 1 

Butiksdrift og Visual Merchandising 

Varighed: Projektet har en varighed på 23 lektioner a 45 minutter. Projektet afvikles i løbet af en 
sammenhængende skoleuge  

Udfyldt af:  LC, PS, HES, LT 
Senest revideret af + 
dato 

LT (2/12-15) MES (14/12-15) 

Introduktion: Den øgede konkurrence stiller større og større krav til indretning af butikken og dens 
evne til at kunne bidrage til salget. Undersøgelser viser, at op mod 80% af 
købsbeslutningerne sker i butikken. Disse tal viser med tydelighed, at man kan påvirke 
kunderne, når de kommer ind i butikken. Varerne skal præsenteres på bedst mulig vis, så 
kunderne inspireres ved, at turen rundt i butikken gøres så spændende, inspirerende, 
logisk og overskuelig som muligt. 
 

Mål: Eleverne skal kunne: 
● Skelne mellem forskellige butikskoncepter 
● Forklare hvordan butikker kan differentiere sig 
● Anvende grundprincipperne i visual merchandising 
● Lave en opstilling ud fra opstillingsprincipper 
● Klargøre butikken til salg (gøre butikken klar så der kan sælges produkter 

til kunderne) 
● Forklare principperne i space management 
● Tage højde for målgruppen i indretningen 
● Udarbejde en politik for butikkens behandling af reklamationer under 

hensyntagen til de væsentligste regler i købeloven samt butikkens koncept 
Indhold: Eleverne skal besøge lokale butikker og fastlægge disses butikskoncepter, hvorefter de 

skal vælge en lokal specialbutik, som de vil arbejde med i løbet af projektet. 
Under anvendelse af grundprincipperne for visual merchandising og space management 
skal eleverne udarbejde en model af en butiksindretning, herunder et butiksspejl.  
 
Butiksindretningen skal beskrives i ord og billeder, herunder hvordan butikken 
differentierer sig fra konkurrenterne, og eleverne skal forklare, hvordan der er taget 
højde for målgruppen i indretningen.  
Eleverne skal desuden udarbejde forslag til en konkret vareopstilling i egen butik ud fra 
opstillingsprincipper.  
De skal desuden udarbejde en arbejdsplan for, hvordan butikken kan klargøres, så der 
kan sælges produkter til kunderne.  
Endelig skal der udarbejdes en politik for reklamationsbehandling. 

Produkt: En model af butiksindretningen samt en poster med butikkens reklamationspolitik og en 
poster med arbejdsplanen for butikkens klargørelse. Alle tre dokumenter gemmes i 
elevens portfolie. 

Arbejdsformer: Gruppearbejde samt fremlæggelse i grupper. 
Evaluering:  Efter projektets afslutning gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren vil indgå i 

standpunktskarakteren for det uddannelsesspecifikke fag. 
Desuden vil grupperne få en mundtlig tilbagemelding, hvor deres forståelse af og evne til 
at forklare visual merchandising, butiksindretning og butikskoncept vurderes. Derudover 
vurderes eleverne på deres engagement og kreativitet både i forbindelse med projektets 
udarbejdelse og ved præsentationen.   
 

 



184 
 

8.2.1.2. Projekt-2 salg og personlig fremtræden 

Projekt 2 

Salg og personlig fremtræden 

 

Varighed: Projektet har en varighed på 23 lektioner a 45 minutter. Projektet afvikles i 

løbet af en sammenhængende skoleuge  

Udfyldt af: SH, JEL, CS, MES, LT, PS, LC, HES 

Senest redigeret af + dato LT (2/12-2015) MES (14/12-15) 

Introduktion: I relationen mellem sælger og kunde er det afgørende, at sælgeren er bevidst 

om egen fremtræden og kan gøre brug af enkle virkemidler til styrkelse af 

kunderelationen, så kunden oplever en god og positiv kontakt. Ligesom det 

også er vigtigt at kunne håndtere eventuelle konflikter og reklamationer.  

Mål: Eleverne skal kunne:  

 

● Kende til forskellige virkemidler, der påvirker tilhøreren 

● Udarbejde og gennemføre en forberedt præsentation i 

PowerPoint eller andet relevant IT-værktøj 

● Anvende kropssprog og stemmeføring ved en præsentation 

● Anvende relevante værktøjer i de forskellige faser i 

salgsprocessen ift. forskellige kundetyper 

● Forklare hvad god kundeservice er 

Indhold: Eleverne skal forestille sig at de er ledere i en lokal legetøjs- og 

elektronikforretning (Leg og Data). Butikken har i den seneste kundeanalyse 

fået dårlige anmeldelser af sin kundeservice/betjening. Emnet skal tages op 

på det kommende personalemøde, hvor en ny personalehåndbog fremlægges 

ligesom der gennemføres træningsøvelser i kundebetjening.  

 

Først skal eleverne analysere eksisterende butikkers kundebetjening/service 

mv. baseret på mystery-shopping (evt. Kolding Storcenter).  

 

Derefter udarbejdes en personalehåndbog, som indeholder retningslinjer for:  

 

● personlig fremtræden (påklædning, hygiejne, sprogbrug mv.) 

● gennemførelse af salgsprocessen, inkl håndtering af reklamationer, 

konflikthåndtering, mer-salg, op-salg mv. 

 

Personalehåndbogen præsenteres ved hjælp af relevante IT-værktøjer.  

 

Drejebog for kundebetjening: 

til mødet har personalet udarbejdet manuskript til følgende salgssituationer: 

● modtagelse af kunder og behovsanalyse 

● gennemførelse af EFU-modellen 

● salgsafslutning 
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● reklamations- og konfliktbehandling 

Efter udarbejdelse af manuskripterne filmes salgssituationerne og fremvises 

på personalemødet. 

Produkt: Personalehåndbog  

Præsentation 

Manuskript 

Film 

Arbejdsformer: Læreroplæg 
Observation 
Gruppearbejde 
Fremlæggelse 

Evaluering: Efter projektets afslutning gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren 
vil indgå i standpunktskarakteren for det uddannelsesspecifikke fag. 
 
Desuden vil grupperne få en mundtlig tilbagemelding, hvor deres forståelse af 
og evne til at forklare salg og personlig fremtræden vurderes.  
 
Derudover vurderes eleverne på deres engagement og aktive deltagelse både 
i forbindelse med projektets udarbejdelse og ved præsentationen.   
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8.2.1.3. Projekt-3 Afsætning via elekroniske medier 

Projekt 3 

Afsætning via elektroniske medier 

Varighed: Projektet har en varighed på 23 lektioner a 45 minutter. Projektet afvikles i løbet af en 
sammenhængende skoleuge  

Udfyldt af:  LT, MES, CS, PS, LC, HES 
Senest redigeret af + 
dato 

LT (2/12-15) MES (14/12-15) 

Introduktion: Digitale kanaler som f.eks. internet, e-mail, bannerannoncering, mobiltelefoni og digitalt 
TV giver virksomheder nye muligheder for at opbygge og udvikle relationer med kunder.  
Sammenlignet med traditionelle kanaler som salgsafdeling, print og analogt TV er de 
digitale kanaler samlet set en døråbner til en mere kosteffektiv markedsføring, hvor 
virksomheden kan interagere med kunder gennem de kanaler, på de tidspunkter og med 
den frekvens, som kunderne selv foretrækker.  
Dermed kan virksomheden nå ud til kunderne, når de er mest modtagelige for 
virksomhedens budskaber, og de vil være mere motiverede for at indlede og fortsætte 
en dialog omkring dine produkter og services. Med digital markedsføring kan 
virksomheden derfor opnå et stærkere, længerevarende engagement og øget 
kundeloyalitet. 
 

Mål: Eleverne skal kunne: 
● Forklare fordele og ulemper ved afsætning gennem elektroniske kanaler 
● Forklare hvordan afsætning gennem elektroniske kanaler kan 

kombineres med afsætning fra en fysisk butik 
● Forklare den stigende anvendelse af e-handel ud fra forbrugernes 

købsadfærd og trends 
● Forklare sammenhængen mellem anvendelse af forskellige sociale 

medier, sortiment og målgruppe 
 

Indhold: Beskriv udviklingen indenfor e-handel - FDIH-rapport med fokus på købsadfærd og 
trends. 
Udarbejd en komparativ analyse af forskellige lærervalgte webshops med forskellige 
målgrupper. Sprog, opsætning, billeder, produkter/sortiment. 
På baggrund af ovenstående og med udgangspunkt i en fysisk butik uden eksisterende e-
handel (fx. Mads og Stine, Ordnung-muss-sein) udarbejdes en multi-channel 
markedsføringsplan, som afleveres skriftligt og præsenteres mundtligt.  

Produkt: Skriftlig multi-channel markedsføringsplan  
mundtlig fremlæggelse af denne 

Arbejdsformer: Læreroplæg 
Gruppearbejde 
Fremlæggelse 

Evaluering:  Efter projektets afslutning gives en karakter efter 7-trinsskalaen. Karakteren vil indgå i 
standpunktskarakteren for det uddannelsesspecifikke fag. 
Desuden vil grupperne få en mundtlig tilbagemelding, hvor deres forståelse af og evne til 
at forklare afsætning via elektroniske medier vurderes.  
Derudover vurderes eleverne på deres faglige fordybelse og aktive deltagelse både i 
forbindelse med projektets udarbejdelse og ved præsentationen.   
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8.2.1.4. Projekt-4 Butiksøkonomi, innovation og iværksætteri 

 
Projekt 4 

Butiksøkonomi, innovation og iværksætteri 

Varighed: Projektet har en varighed på 23 lektioner a 45 minutter. Projektet afvikles i løbet af en 

sammenhængende skoleuge. 

Udfyldt af: CS, HES, PS, LC, MES, LT 

Senest redigeret af + dato LT (2/12-15) MES (14/12-15) 

Introduktion: Forandringer i omverdenen stiller større og større krav til udvikling af detailhandelen og 

branchens forandringsparathed og -villighed. Derfor er innovation og nytænkning vigtigt. 

Også oplevelsesøkonomi er blevet en mere betydningsfuld parameter for mange brancher, 

samtidig med at der må tages højde for butikkens økonomi. Anvendelsen af principper for 

godt købmandskab spiller således en stadig større rolle. 

Mål: Eleverne skal kunne: 

● Forklare sammenhængen mellem forskellige forretningskoncepter og 

parametermixet samt fortjeneste og omkostninger ved koncepterne  

● Foretage et begrundet valg mellem forskellige forretningskoncepter  

● Udføre frem- og tilbagegående kalkulationer 

● Forklare processen i etablering af en butik 

● Forklare, hvordan man kan arbejde innovativt 

● Planlægge og udføre en mindre event/oplevelse i detailvirksomheden 

Indhold: Fokus er opstart af ny detailvirksomhed fysisk og/eller webbaseret. 

Der arbejdes med idéudviklingsmetoder og vurdering af idéer, med henblik på etablering 

af en ny butik. 

En komplet forretningsplan for den nye butik udarbejdes. Skabelon på 

https://startvaekst.virk.dk/ kan anvendes som udgangspunkt, evt. i tilpasset form. 

Som et appendix til forretningsplanens punkt vedr. markedsføring skal der udarbejdes 

forslag til en oplevelse eller event i butikken. Dere tages udgangspunkt i butikkens 

målgruppe og koncept, og der udarbejdes budget for begivenheden. 

Link til skabelon: 

https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan/skabeloner-til-din-

forretningsplan  

Produkt: Skriftlig forretningsplan som indgår i grundforløbsprøven 

Arbejdsformer: Gruppeopgave. Eleverne inddeles i grupper á 3 elever.  

Evaluering: Eleverne fremlægger deres forretningsidéer for hinanden. Eleven får en karakter efter 7-

trinsskalaen for sin deltagelse og faglige medvirken i projektet. Karakteren vil indgå i 

standpunktskarakteren for det uddannelsesspecifikke fag.  

Den endelige forretningsplan danner udgangspunktet for elevens grundforløbsprøve, og 

bedømmes derfor ikke særskilt i dette forløb. 

 

 

https://startvaekst.virk.dk/
https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan/skabeloner-til-din-forretningsplan
https://startvaekst.virk.dk/opstart/lav-en-forretningsplan/skabeloner-til-din-forretningsplan


188 
 

 

8.2.2. Det uddannelsesspecifikke fag handel  

Vejledende uddannelsestid  

5 uger. 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 
anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske 
sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og 
dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 
eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. 
Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne 
anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 
metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 
praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 
dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 
Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 
begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med 
andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 
arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om handel gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven grundlag for at 
overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i relevante 
undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde 
med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering 
af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil  

Faget er praksisrettet, og man benytter praksisnære opgaver, der er relateret til handel.  
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Fagets formål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder inden for de krævede kompetencer, der 
knytter sig til områderne: Digital databehandling, kommunikation og formidling i B2B, 
handelsregning, salg og service og forståelse af værdi og forsyningskæder 

 2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Kompetence nr. 1. Digital Databehandling 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i 
virksomheders behov for og behandling af data. 
 

Viden – Eleven skal have grundlæggende viden om handelsfaget vedrørende: 

 Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. kunder, produkter, 
serviceydelser m.v. 

 Digitalisering af arbejdsprocesser  
 Datadisciplin samt metoder/værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale processer 
 Almindeligt forekommende værktøjer/programmer til databehandling i en handelsvirksomhed, 

som fx CRM-systemer.  
 

Færdigheder – Eleven skal have grundlæggende færdigheder i: 

 Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til at 
indsamling af data, behandling og præsentation af dem  

 Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse 
digitale programmer/værktøjer. 

Kompetence nr. 2. Kommunikation og formidling i B2B 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre formidling i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og logistik og udpege 
forskelle i anvendelse af metoder og værktøjer i forhold til kulturer, virksomhedskoncepter, 
kommunikationskanaler og målgrupper. 

Viden – Eleven skal have grundlæggende viden om handelsfaget vedrørende: 

 Virksomhedens koncepter i relation til hvordan der kommunikeres med kunder og 

samarbejdspartnere 

 Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte 

kommunikationskanaler 

 Forskellige kulturer og normer i international handel 

 Virksomhedens målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik/normer i 

forhold til talesprog og i forhold til breve/mails 

 Virksomhedens kommunikationsstrategi i forhold til professionelle kunders behov for 

information om produkter, leveringstider, services.  
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Færdigheder – Eleven skal have grundlæggende færdigheder i: 

 Mundtlig præsentation af en afgrænset opgave inden for salg, indkøb eller logistik i forhold til 
et opstillet mål for formidlingen 

 Udarbejdelse korte tekster i forhold til en konkret salgs- eller markedsføringsaktivitet og 
begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe for teksten 
samt kommunikationskanal. 

Kompetence nr. 3 Handelsregning 

 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt i ukendte 
situationer afgøre om et tiltag, fx et salgs- eller markedsføringsinitiativ, ud fra kalkulation er 
rentabelt eller ej, og herunder forklare hvorfor tiltaget enten skal gennemføres eller ej. 

Viden – Eleven skal have grundlæggende viden om handelsfaget vedrørende: 

 Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation og demonstration af forståelse af 

tal og resultater 

 Virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper.  

Færdigheder – Eleven skal have grundlæggende færdigheder i: 

 Beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler 
 Begrundelse af hvad godt købmandsskab vil være i forhold til en konkret opgave. 

Kompetence nr 4. Salg og Service 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre salg og serviceopgaver ud fra en viden om strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, 
kulturelle normer og værdier samt mulige kommunikationskanaler. 

Viden – Eleven skal have grundlæggende viden om handelsfaget vedrørende: 

 Virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner 

 Kvalitetskrav i forhold til salg og servicefunktioner, herunder såvel skrevne som uskrevne 

normer 

 Begreberne strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, kulturelle normer og værdier 

 Forskellige salgskanalers styrker og svagheder 

 Betydningen af relations opbygning i forhold til kunder og leverandører 

 Forskellige metoder/værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver.  

Færdigheder – Eleven skal have grundlæggende færdigheder i: 

 Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for salg 

 Skelnen mellem forskellige typer af services, som typisk gives i en handelsvirksomhed, som fx 

eftersalgsservice, reklamationshåndtering eller salgssupport 

 Planlægning af en konkret afgrænset salg-/serviceopgave i forhold til kundeadfærd, kultur, 

normer, værdier m.v. 

 



191 
 

Kompetence nr. 5. Forståelse af værdi og forsyningskæder: 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt i ukendte 
situationer tage ansvar for afgrænsede opgaver inden for en virksomheds salgs-, kundeservice-, 
indkøbs-eller logistikfunktion ud fra en helhedsforståelse af de værdi- og forsyningskæder som 
virksomheden indgår i. 
 

Viden – Eleven skal have grundlæggende viden om handelsfaget vedrørende: 

 Virksomhedens handelsfunktioner, som f.eks. salg, kundeservice, indkøb, logistik 

 Konkrete funktioners bidrag til virksomhedens overordnede rolle i værdi- og forsyningskæder i 

forhold til virksomhedens rolle i værdi- og forsyningskæder.  

Færdigheder – Eleven skal have grundlæggende færdigheder i: 

 Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens værdi-og forsyningskæde 

 Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, indkøb og 

logistik og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse i virksomheden 

 Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden. 

 

Færdigheder – Eleven skal have færdigheder i at korrigere: 

 Fejl i databehandling 

 Fejl i serviceopgaver 

 Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og retskrivning 

 

2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået 

kompetence svarende til): 

Der findes ingen certifikater til faget.  

2.3 Fagligt indhold  

Til opnåelse af fagets mål arbejdes der med relevante opgaver inden for de fem kerneområder  

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 
element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor 
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 
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Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen 
i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Undervisningen foregår som et mix af klasseundervisning, individuel tilegnelse af stoffet samt 
gruppearbejde. Der arbejdes i moduler af 65 minutter (fire ad gangen). 

 4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

Læringen dokumenteres med skriftlige og mundtlige opgaver samt fremlæggelser. Det er et krav, 
at elevens arbejde viser, at denne på tilfredsstillende vis har opnået fagets videns-, færdigheds- og 
kompetencemål. 

5. Evaluering og bedømmelse 

5.1. løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 
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undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 
fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren 
udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål 
at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i 
medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave.  

Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 
fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 

Prøven er individuel og varigheden er 30 min. inkl. votering.  

5.3.1 Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget er med baggrund i en rapport, der er udarbejdet i en projektperiode på 
en uge svarende til 25 klokketimer. Rapporten kan være udarbejdet af en gruppe af max. 3 
personer. Eksamensopgaven skal være udfærdiget således, at eleverne har mulighed for at komme 
ind på væsentlige områder i faget. 

5.3.2 Bedømmelsesgrundlag  

Vægtningen mellem det skriftlige og mundtlige fremgår af den enkelte eksamensopgave. Det 
skriftlige kan dog aldrig vægte mere end 1/3.  

5.3.3 Bedømmelseskriterier  

Eleven skal demonstrere taksonomisk forståelsen (viden og færdigheder) inden for de områder fra 
faget, der er valgt i opgaven – og det gælder både mundtligt og skriftligt, hvis det skriftlige indgår 
som en del af bedømmelsesgrundlaget. 
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Den utilstrækkelige præstation indeholder væsentlige mangler og demonstrerer ikke en 

acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål: 

Væsentlige og uvæsentlige mangler til grundforløbsprøven 

Uvæsentlige mangler Mindre og kortfattet uddybning af nogle af 

problemstillingerne og/eller teori. Enkle misforståelser 

og mindre fejl 

Væsentlige mangler Meget få begreber og udredninger. Flere forklaret uden 

rette teori eller begrundelser 

Alvorlige misforståelser og fejl 

Manglende forståelse for sammenhænge og 

konsekvenser 

  

Prøven skal være bestået for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Består eleven 

ikke grundforløbsprøven tilbydes reeksamination 

Der gives e  edø else i for  af ”Bestået” eller ”Ikke estået”. 

Sammenlignet med 7-tri sskalae  vil ”Bestået” o fatte karakter e  til . ”Ikke estået karakterer” vil 
omfatte karaktererne 00 til -03. 

 7-trins-skalaen: 

12 for den fremragende præsentation 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets 

mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 10 for den fortrinlige præstation   

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, 

med nogle mindre væsentlige mangler 

7 for den gode præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en 

del mangler 

4 for den jævne præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af 

fagets mål, med adskillige væsentlige mangler  
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02 for den tilstrækkelige præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af fagets mål 

 00 for den utilstrækkelige præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstarer en acceptabel gard af 

opfyldelse af fagets mål 

-3 for den ringe præstation  

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation  
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8.2.3. Det uddannelsesspecifikke fag kontor  

Vejledende uddannelsestid  

5 uger. 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 
anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske 
sammenhænge. Endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og 
dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 
eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. 
Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne 
anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 
metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 
praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 
dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 
Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 
begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med 
andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 
arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven 
grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i 
relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde 
med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering 
af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil  

Faget er praksisrettet, og man benytter praksisnære opgaver, der er relateret til både private og 
offentlige virksomheder. Det tilstræbes at aflægge repræsentanter for samtlige hovedforløb (der 
hører under kontoruddannelser med specialer (administration, advokatsekretær, lægesekretær, 
offentlig administration, rejseliv, revision, spedition og shipping, økonomi) besøg under forløbet 
med henblik på at give eleverne en bred orientering om fagets muligheder. 
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Fagets formål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder inden for de krævede kompetencer, der 
knytter sig til områderne: kommunikation, databehandling samt kvalitet og service. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Kommunikation: Eleven skal have kompetence til på et grundlæggende niveau, at kunne 
selvstændigt planlægge og udføre mundtligt og skriftlig kommunikation i forhold til afgrænsede 
administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget i forhold til kulturer, 
sprogpolitik/-normer, kommunikationskanaler og målgrupper. 

Databehandling: Eleven skal have kompetence til på et grundlæggende niveau, at kunne 
selvstændigt planlægge og udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede administrative 
arbejdsprocesser og udpege forskelle i virksomheders/institutioners behov for og behandling af 
data og innovere digitalisering af afgrænsede arbejdsprocesser. 

Kvalitet og service: Eleven skal have kompetence til på et grundlæggende niveau, at kunne 
selvstændigt planlægge og udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede administrative 
serviceopgaver ud fra en helhedsforståelse og udpege forskelle i anvendelse af forskellige 
servicekoncepter, kvalitetskoncepter og normer. 

Eleven har grundlæggende viden på følgende udvalgte områder inden for kontoruddannelsen med 
specialer: 
 
Kommunikation:  
 
 Virksomhedens/institutionens basale kommunikationsbehov under hensyn til virksomhedens 

strategi/koncept for kommunikation både internt og i forhold til omverden 
 Virksomhedens anvendelse af forskellige kommunikationskanaler/-platforme 
 Sprogrigtighed, grammatik og retstavning i typiske erhvervsmæssige tekster 
 Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik, herunder særligt i forhold til 

breve/mails.  
 

Databehandling:  
 
 Virksomhedens/institutionens administrative funktioner som f.eks. økonomi, HR, 

sagsbehandling, kunde-/borgerservice, salg, indkøb, og logistik 
 Virksomhedens/institutionens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. 

kunder/borger, produkter, serviceydelser m.v. 
 Digitalisering af administrative arbejdsprocesser, herunder viden om den offentlige 

digitaliseringsstrategi og viden om digitalisering i forhold til udvikling af forretning 

 Datadisciplin samt metoder og værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale 
administrative processer 

 Værktøjer/programmer til data- og tekstbehandling, herunder særligt regneark.  
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Kvalitet og service:  
 
 Virksomhedens/institutionens strategiske mål med service- og kvalitetskrav, herunder såvel 

skrevne som uskrevne normer 
 Administration som en både ekstern og intern servicefunktion 
 Helhedsforståelse/forretningsforståelse i forhold til service og kvalitet 
 Personlig fremtræden 
 Forskellige metoder/værktøjer til kvalitetssikring. 

Eleven har færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af 
enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

Kommunikation: 

 Mundtlig præsentation af en afgrænset administrativ opgave i forhold til et opstillet mål for 
formidlingen og under hensyntagen til målgruppen 

 Formulering af korte tekster i forhold til en konkret administrativ opgave og begrundelse for 
valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe for teksten samt 
kommunikationskanal 

Databehandling: 
 

 Behandling af data inden for en afgrænset administrativ opgave og anvendelse af digitale 
værktøjer til at indsamling, behandling og præsentation af data, herunder vurdering og valg af 
funktioner i regneark til behandling og præsentation 

 Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse 
digitale programmer/værktøjer 

 Optimering af digitale processer med henblik på brugervenlighed og service 

 Kortlægning af flow af data i en virksomhed/institution og i en værdi- og forsyningskæde. 

Kvalitet og service: 
 

 Vurdering af servicekoncepters betydning for kunde-/borgerservice og udførelse af en konkret 
afgrænset serviceopgave inden for et givet servicekoncept under hensyntagen til forskellige 
normer, kulturer og værdier hos kunder/borger  

 Vurdering af kvalitetskoncepter for administrative arbejdsprocesser og udførelse af en konkret 
afgrænset serviceopgave inden for et givet kvalitetskoncept. 

Eleven har færdigheder i at kunne korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller 
standard: 

Fejl i databehandling. 
Fejl i serviceopgaver. 
Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og retskrivning. 
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Eleven har kompetence til at kunne: 

Se ovenstående. 

2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået 

kompetence svarende til): 

Der findes ingen certifikater til faget.  

2.3 Fagligt indhold  

Til opnåelse af fagets mål arbejdes der med relevante opgaver inden for de tre kerneområder og 
virksomhedsbesøg til de otte specifikke specialer inden for kontoruddannelsen. 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 
element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor 
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med undervisningen 
i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 
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3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Undervisningen foregår som et mix af klasseundervisning, individuel tilegnelse af stoffet samt 
gruppearbejde. Der arbejdes i moduler af 65 minutter (fire ad gangen). 

4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. 
temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå 
et fagligt produkt. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

Læringen dokumenteres med skriftlige og mundtlige opgaver samt fremlæggelser ved hjælp af 
elektroniske medier (audio, video). Det er et krav, at elevens arbejde viser, at denne på 
tilfredsstillinde vis har opnået fagets videns-, færdigheds- og kompetencemål. 

5. Evaluering og bedømmelse 

5.1. Løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 
undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 
fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren 
udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål 
at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i 
medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. 
Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 
fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 

Prøven er individuel og dens varighed er 30 min. inkl. votering.  
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5.3.1 Eksaminationsgrundlag:  

Eksaminationsgrundlaget er med baggrund i en rapport, der er udarbejdet i en projektperiode på 
en uge svarende til 25 klokketimer. Rapporten kan være udarbejdet af en gruppe af max. 3 
personer. Eksamensopgaven skal være udfærdiget således, at eleverne har mulighed for at komme 
ind på væsentlige områder i faget. 

5.3.2 Bedømmelsesgrundlag  

Vægtningen mellem det skriftlige og mundtlige fremgår af den enkelte eksamensopgave. Det 
skriftlige kan dog aldrig vægte mere end 1/3.  

5.3.3 Bedømmelseskriterier  

Eleven skal demonstrere taksonomisk forståelsen (viden og færdigheder) inden for de områder fra 
faget, der er valgt i opgaven. Hvis rapportens kvalitet og resultatet af den mundtlige fremstilling 
giver udtryk for, at eleven opfylder hovedparten af målpindene (kommunikation, digitalisering og 
kvalitet og service), anses eleven for at være bestået. 

Den utilstrækkelige præstation indeholder væsentlige mangler og demonstrerer ikke en 

acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål: 

Væsentlige og uvæsentlige mangler til grundforløbsprøven 

Uvæsentlige mangler Mindre og kortfattet uddybning af nogle af 

problemstillingerne og/eller teori. Enkle misforståelser 

og mindre fejl 

Væsentlige mangler Meget få begreber og udredninger. Flere forklaret uden 

rette teori eller begrundelser 

Alvorlige misforståelser og fejl 

Manglende forståelse for sammenhænge og 

konsekvenser 

  

Prøven skal være bestået for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. Består eleven 

ikke grundforløbsprøven tilbydes reeksamination 

Der gives e  edø else i for  af ”Bestået” eller ”Ikke estået”. 

Sammenlignet med 7-tri sskalae  vil ”Bestået” o fatte karakter e  til . ”Ikke estået karakterer” vil 
omfatte karaktererne 00 til -03. 

 7-trins-skalaen: 

12 for den fremragende præsentation 
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Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets 

mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. 

 10 for den fortrinlige præstation   

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, 

med nogle mindre væsentlige mangler 

7 for den gode præstation 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en 

del mangler 

4 for den jævne præstation 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af 

fagets mål, med adskillige væsentlige mangler  

02 for den tilstrækkelige præstation 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af fagets mål 

 00 for den utilstrækkelige præstation 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstarer en acceptabel gard af 

opfyldelse af fagets mål 

-3 for den ringe præstation  

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation 

 

 

 

 


