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Generelt for den lokale undervisningsplan 
Vejen Business College (VBC) udbyder Grundforløbets 1. Del (GF1), Grundforløbets 2. Del (GF2) 

samt det studiekompetencegivende forløb (studieåret) indenfor hovedområdet ”Kontor, handel 
og forretningsservice”. Den foreliggende lokale undervisningsplan beskriver den overordnede 

tilrettelæggelse af ovenstående forløb.  

Den foreliggende undervisningsplan 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. 

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. 

Den lokale undervisningsplan er delt op i følgende 3 hovedafsnit: 

1. Mål for undervisningen 

2. Indhold i undervisningen 

3. Evaluering og bedømmelse 

MÅL FOR UNDERVISNINGEN 

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.  

Skolens værdigrundlag 

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

og elever respekterer:  

• Ansvarlighed 

• Samarbejde 
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• 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. 

Fælles pædagogisk didaktisk grundlag på VBC 
Eleverne kommer til at arbejde med en række kompetencer i grundfag, erhvervsfag og 

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

helhedsorienteret og projektorienteret i stamklassen. 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 GF1 EUD/EUX, GF2 EUD/EUX 

og EUX det studiekompetencegivende år, skal være en kvalitetsuddannelse hvor tværfaglighed, 
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helhedsorientering og differentiering er højt prioriteret. Eleverne 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 

planlægge, tilrettelægge og gennemføre projektforløb.  

Undervisningen 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 arbejder som et reflekterende team omkring 

udvikling af undervisning, læring og vejledning 

 

• 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) 
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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. 

For en uddybning af målene for fagene på GF1 og GF2 henvises til Bekendtgørelse om 

erhvervsuddannelser.  

De faglige mål for de gymnasiale fag på eux kan findes på Undervisningsministeriets hjemmeside 

Fag og læreplaner. 

 

INDHOLD 

Fag på GF1  
På GF1 undervises der i følgende fag på henholdsvis EUD og EUX 

GF1 EUD GF1 EUX 
Grundfag Grundfag 
Dansk D Dansk C 

Engelsk D Engelsk C 

Samfundsfag C Samfundsfag C 

Erhvervsfag 1 Erhvervsfag 1 
Erhvervsintroduktion Erhvervsintroduktion 

Erhvervsfag 2 Erhvervsfag 2 
Arbejdspladskultur Arbejdspladskultur 

Praktikpladssøgning Praktikpladssøgning 

Samfund og sundhed Samfund og sundhed 

Erhvervsfag 3, niveau 1 Erhvervsfag 3 
Arbejdsplanlægning og samarbejde Arbejdsplanlægning og samarbejde 

Faglig dokumentation Faglig dokumentation 

Faglig kommunikation Faglig kommunikation 

Metodelære Metodelære 

Erhvervsfag 3, niveau 2 Erhvervsfag 3, niveau 2 
Innovation Innovation 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner
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GF1 EUD/EUX 

Efteråret 2021 

Fag Undervisningsti

d 

(timer a 60 min) 

Antal lektioner 

(lektioner a 45 

min) 

 

Fordybelsestid 

(GF1 EUX)  

(timer a 60 min) 4) 

Dansk D/C 1) 65 87 27 

Engelsk D/C 1) 78 104 21 

Samfundsfag C 2) 65 87  

Erhvervsfag 1-3 3) 312 412  

 520 693  

 

 

Bemærkninger: 
 

1)  

GF1 EUD elever og GF1 EUX elever samlæses. Alle GF1 EUD elever skal afslutte engelsk på D 

niveau. Alle GF1 EUX elever skal afslutte dansk og engelsk på C niveau. Undervisning i Dansk og 

Engelsk videreføres for GF1 EUD eleverne på GF2 EUD på C niveau. 

 

2) GF1 EUD elever og GF1 EUX elever samlæses. Alle elever afslutter Samfundsfag på C niveau. 

 

3) GF1 EUD elever og GF1 EUX elever samlæses. Undervisningen i erhvervsfag 1-3 tilrettelægges 

projektorienteret og afvikles enten som rene ugeprojekter eller som projektorienteret 

undervisning fordelt over flere sammenhængende uger (se bilag 1). 

 

4) GF1 EUX eleverne skal have fordybelsestid i fagene Dansk C og Engelsk C da belastningen på 

EUX-studieåret ellers bliver alt for høj.  

Fordybelsestid for GF1 EUX elever: 

Dansk C: 27 timer 

Engelsk C: 21 timer 
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Oversigt over afviklingen af Erhvervsfag 1-3 på GF1 EUD/EUX (efteråret 2021) 

 

Vejl. Uge Antal lektioner i alt  Antal lektioner pr. uge 

Erhvervsintroduktion 2 94 lektioner   36 lektioner pr. uge  

Arbejdspladskultur 1,5 40 lektioner   20 lektioner pr. uge 

Praktikpladssøgning 1 56 lektioner   20 lektioner pr. uge/36 lektioner pr. uge 

Samfund og sundhed 1,5 40 lektioner   20 lektioner pr. uge 

Arbejdsplanlægning og  

samarbejde  1+1 40 lektioner   20 lektioner pr. uge 

Faglig dokumentation 1+1 40 lektioner   20 lektioner pr. uge 

Faglig kommunikation 1+1 20 lektioner   20 lektioner pr. uge  

Metodelære  1+1 36 lektioner   36 lektioner pr. uge 

Innovation  1+1 60 lektioner   20 lektioner pr. uge 
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 Uge 32 Uge 33 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 

Erhvervsfag 1 

Erhvervsintroduktion 

E1 

36 

E1 

36 

E1 

36 

introtur       

Erhvervsfag 3 

Faglig dokumentation 

   E3 

10 

E3 

10 

     

Erhvervsfag 3 

Faglig kommunikation 

   E3 

10 

E3 

10 

     

Erhvervsfag 3 

Arbejdspladsplanlægning og 

samarbejde 

          

Erhvervsfag 2 

Praktikpladssøgning 

       E2 

20 

E2 

20 

 

Erhvervsfag 2 

Samfund og sundhed 

    Idrætsdag E2 

20 

E2 

20 

   

Erhvervsfag 2 

Arbejdspladskultur 

         E2 

20 

Erhvervsfag 2 

Metodelære 

          

Erhvervsfag 2 

Innovation 

          

 

 Uge 42 Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 

Erhvervsfag 1 

Erhvervsintroduktion 

          

Erhvervsfag 3 

Faglig dokumentation 

          

Erhvervsfag 3 

Faglig kommunikation 

          

Erhvervsfag 3 

Arbejdspladsplanlægning og 

samarbejde 

  E3 

20 

E3 

20 

E3 

20 

     

Erhvervsfag 2 

Praktikpladssøgning 

   E2 

20 

      

Erhvervsfag 2 

Samfund og sundhed 

          

Erhvervsfag 2 

Arbejdspladskultur 

 E2 

20 

        

Erhvervsfag 2 

Metodelære 

     E2 

20 

E2 

20 

   

Erhvervsfag 2 

Innovation 

       E2 

20 

E2 

20 

E2 

36 
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Fag på 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 

Virksomhedsøkonomi C Virksomhedsøkonomi C 

Erhvervsinformatik C Erhvervsinformatik C 

- Organisation C 

- Matematik C 

Uddannelsesspecifikke fag Uddannelsesspecifikke fag 
Uddannelsesspecifikke fag  

(detailhandel, handel og kontor) 

Uddannelsesspecifikke fag  

(detailhandel, handel og kontor) 

Valgfag Valgfag 
Dansk C og engelsk C - 

Støtteundervisning (afsætning, 

virksomhedsøkonomi, erhvervsinformatik) 

- 

 

GF2 EUD/EUX 

Foråret 2022 

Fag Undervisningstid 

(timer a 60 min) 

EUX/EUD 

Antal lektioner 

(lektioner a 45 

min) 

EUX/EUD 

Fordybelsestid 

(GF2 EUX)  

(timer a 60 min) 4) 

EUX 

Dansk C 1) -/65 -/87  

Engelsk C 1) /-65 -/87  

Erhvervsinformatik C 2) 65/91 87/121 12 

VØ C 2) 65/91 87/121 18 

AFS C 2) 52/78 69/104 9 

Matematik C 130/- 173/-  

Organisation C 78/- 104/-  

Uddannnelsesspecifikke fag  

(kontor, handel og detail) 3) 
130/130 173/173  

 520/520 693/693  

 

Bemærkninger: 
 

1)  

GF2 EUD eleverne skal have dansk og engelsk på C niveau. Elever der ønsker en 

detailhandelsuddannelse skal afslutte på min. C-niveau. Elever der ønsker en handelsuddannelse 

skal afslutte på min. C-niveau. 
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2) GF2 EUD elever og GF2 EUX elever samlæses i Erhvervsinformatik C/AFS C/VØ C. I hvert af 

fagene tildeles GF2 eleverne herudover ekstra undervisning af en varighed på 35 lektioner pr. fag. 

Alle elever (GF2 EUD og GF2 EUX) afslutter Erhvervsinformatik/AFS/VØ på C-niveau. 

 

3) Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges projektorienteret med en 

specialisering inden for de tre uddannelsesretninger detail, handel og kontor. Undervisningen i det 

uddannelsesspecifikke fag afvikles på en bestemt ugedag hver uge på GF2.  

 

4) GF2 EUX eleverne skal have fordybelsestid i fagene Erhvervsinformatik C, Virksomhedsøkonomi 

C og Afsætning C da belastningen på EUX-studieåret ellers bliver alt for høj.  

Fordybelsestid for GF2 EUX elever: 

Erhvervsinformatik C: 12 timer 

Virksomhedsøkonomi C: 18 timer 

Afsætning C: 9 timer 

 

Fag på Det studiekompetencegivende år 

EUX – studiekompetencegivende år 
(Kontor, handel og detail) 

Dansk A 

Afsætning B 

Engelsk B 

Erhvervsinformatik B 

Virksomhedsøkonomi B 

Erhvervsjura C 

Valgfag 
Afsætning B 

Markedskommunikation C 

Psykologi C 

Erhvervsområder 
EO 1 

EO 2 
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Skoleåret 2021/2022 

EUX (studiekompetenceåret) 

 
Fag Undervisning

stid 

(timer a 60 

min) 

EUX   

Antal lektioner 

(lektioner a 45 

min) 

 

Fordybelsestid 

EUX  

(timer a 60 min) 

Studieåret 

Dansk A 185 247 58 

Engelsk B 135 180 49 

Informatik B  125 167 28 

Virksomhedsøkono

mi B  

125 167 42 

Afsætning B 125 167 21 

Erhvervsjura  C 75 100 - 

Psykologi C 75 100 10 

Erhvervsområdet del  

1 

25 33 5 

Erhvervsområdet del 

2 

(EO opgave) 

25 33 10 

Erhvervsområde-

projektet 

20  30 

Individuel pulje (80 

timer) 

80 107 - 

 

Samlet fordeling af fordybelsestid GF1 EUX, GF2 EUX og EUX 

Fag GF1 EUX 

2020-2021 

GF2 EUX 

2020-2021 

EUX (studieåret) 

2021-2022 

Samlet 

fordybelsestid 

Dansk C/A 27  58 85 

Engelsk C/B 21  49 70 

IT C/Informatik B  12 28 40 

Virksomhedsøkonomi 

C/B 

 18 42 60 

Afsætning C/B  9 21 30 

Psykologi C   10 10 

Markedskommunikation 

C 

  10 10 

Erhvervsområdet del 1   5 5 

Erhvervsområdet del 2   10 10 

EOP   30 30 

Ialt    350 
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Fordeling af 80 timers puljen 

EUX/GF2 

 Matematik  

Skriftlighed 

(KAR) 

IT 

Skriftlighed 

(MES) 

VØ 

Skriftlighed 

(JBT) 

Afsætning 

Skriftlighed 

(JRB) 

Læsekursus 

(KRR) 

I alt 

Tidspunkt Hele perioden Hele perioden Hele perioden Hele perioden Starten af GF2  

Timer 9 3 3 3 12 30 

Lektioner 12 4 4 4 16  
 

 

Studieåret 

 
Fag Praktikpladssøg

ning 

Skriftlig 

fremstilling 

Mundtlig 

præsentation 

Diverse 

 

 

Tidspunkt Uge 6 Uge 45/51 

sammen med 

EO1/EO2 

Uge 45/51 

sammen med 

EO1/EO2 

2 timer til dansk, VØ, afsætning, 

informatik, engelsk, psykologi, 

markedskommunikation (Ny skriftlighed) 

 

Timer 12 12 12 14 50 

Lektioner 16 16 16 2 lektioner pr. fag  
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Studieplan for erhvervsområdet 

Forløb Placering Fag Timer Fordybelsestid Indhold Arbejdsformer, metoder 
og produkt 

Evaluering Progression i 
studiemetoder 

 
 
 
 

1. EO 1 

 

1. semester 

 

Afsætning 

(12 timer) 

 

 

Markedskom-

munikation 

(5 timer) 

 

Informatik 

(8 timer) 

 

25 timer 

(35 lektioner) 

 

Afvikles som en 

samlet 

projektperiode 

5 timer Anvendelse af fagenes 

modeller på 2 

konkrete og 

virkelighedsnære 

problemstillinger på 

det danske marked for 

virksomheden 

"Restaurant 

Flammen” 

Lærerstyret faglige oplæg. 

Selvstændigt arbejde og 

Gruppearbejde  

 

Skriftlig rapport 

samt 

Powerpoint til mundtlig 

fremlæggelse 

Mundtlig 

summativ og 

formativ 

evaluering og 

feedback 

Gruppe arbejde 

med fokus på 

samarbejde. 

Alle niveauer i 

metodeovervejel-

ser er i spil 

DVB: 
Pkt.1: 

Samarbejde 

imellem elev/-

lærere 

Pkt. 2: 

Elevstyret 

Pkt.3: 

Elevstyret 

Pkt. 4: 

Elevstyret 

Taksonomi: 

-redegørende 

-analyserende 

-vurderende 

2. EO 2 1. semester 

 

 

Dansk 

(9 timer) 

 

Engelsk 

(8 timer) 

 

Virksomheds-

økonomi 

(8 timer) 

 

25 timer 

(35 lektioner) 

 

Afvikles som en 

samlet 

projektperiode 

10 timer Eleverne anvender 

faglige modeller og 

termer på 

virkelighedsnær 

virksomhed og 

marked, nærmere 

betegnet Lego i 

England. 

Lærerstyret faglige oplæg. 

Selvstændigt arbejde og 

Gruppearbejde  

 

Skriftlig rapport 

samt 

Powerpoint til mundtlig 

fremlæggelse 

Mundtlig 

summativ og 

formativ 

evaluering og 

feedback 

Gruppe arbejde 

med fokus på 

samarbejde. 

Alle niveauer i 

metodeovervejel-

ser er i spil 

DVB: 
Pkt.1: 

Samarbejde 

imellem elev/-

lærere 

Pkt. 2: 

Elevstyret 

Pkt.3: 

Elevstyret 

Pkt. 4: 

Elevstyret 
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Den videnskabelige basismodel 

Pkt.1. Hvad er dit spørgsmål? 
Pkt. 2. Hvordan vil du konkret gribe din undersøgelse af 

spørgsmålet an? 
Pkt.3 Hvorfor kan du gribe an på den måde? 
Pkt. 4 Hvad kan der gå galt, når du griber det an på den 

måde 

Taksonomi: 

-redegørende 

-analyserende 

-vurderende 

3. EOP  2. semester 

 

 

To fag 

 

 

20 timer 

(sideløbende med 

den almindelige 

undervisning) 

30 timer 

 

 

Brug af forskellige fags 

teorier og metoder til 

læsning af 

problemstilling ud fra 

en selvvalgt 

problemstilling 

Lærerstyret faglige oplæg. 

Selvstændigt arbejde og 

Gruppearbejde  

 

Skriftlig rapport 

samt 

Powerpoint til mundtlig 

fremlæggelse 

Mundtlig 

summativ og 

formativ 

evaluering og 

feedback  

Individuelt 

arbejde med høj 

selvstændighed. 

Alle niveauer i 

metodeovervejel-

ser er i spil 

DVB: 
Pkt.1: 

Samarbejde 

imellem elev/-

lærere 

Pkt. 2: 

Elevstyret 

Pkt.3: 

Elevstyret 

Pkt. 4: 

Elevstyret 

Taksonomi: 

-redegørende 

-analyserende 

-vurderende 
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EVALUERING OG BEDØMMELSE 

Løbende bedømmelse 

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 

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. 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. 

Løbende bedømmelse af faglige kompetencer 

Ved afslutning af alle undervisningsforløb evalueres elevernes faglige standpunkt og præstation i 

lyset af forløbets mål. Evalueringen kan enten være formativ eller summativ eller en kombination. 

Primo november og primo april får eleverne en standpunktskarakter i grund- og valgfag.  

Afsluttende bedømmelse i grundfag 

Eleverne bedømmes i grundfag ud fra 7-trinsskalaen 

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. Gennemfører en elev ikke en udtrukken 

eksamen, vil en given standpunktskarakter blive slettet og hermed heller ikke optræde på elevens 

karaktermeddelelse. 

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. 
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Oversigt over beståelseskrav ved afslutningen af Grundforløbets 2. Del 

Grundfag Detail/Handel (EUD) Kontor/Detail/Handel (EUX) 
Dansk*) Dansk C Dansk C 

Engelsk*) Engelsk C Engelsk C 

Samfundsfag*) - Samfundsfag C 

Erhvervsinformatik**) Erhvervsinformatik C Erhvervsinformatik C 

Virksomhedsøkonomi**) VØ C VØ C 

Afsætning**) AFS C AFS C 

Matematik**) - MAT C 

Organisation **) - ORG C 

 Beståelseskrav: 

Gennemsnit på 2,0 

Beståelseskrav: 

Kun krav om at fagene skal 

være gennemført – ikke 

beståede 

*) Fagene afsluttes efter GF1. 

**) Fagene afsluttes efter GF2 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes på baggrund af udtræk en prøve i grundfagene (en 

prøve efter GF1 og en prøve efter GF2). Prøven i grundfag afvikles som en caseeksamen, hvor 

prøven afvikles umiddelbart efter en casearbejdsdag, hvor faglæreren er til stede med henblik på 

faglig vejledning.  

Ved prøverne i grundfagene bedømmes eleverne efter 7-trinsskalaen med udgangspunkt i 

bedømmelsesgrundlaget, som det er beskrevet i Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, 

erhvervsrettet andetsprogsdansk og kombinationsfag i erhvervsuddannelserne og om 

adgangskurser til erhvervsuddannelserne.  

Indhold og bedømmelseskriterier til prøverne i de gymnasiale fag på eux det 

studiekompetencegivende år er beskrevet i de enkelte læreplaner. 

Prøven i det uddannelsesspecifikke fag er grundforløbsprøven. Det er prøvens formål at bedømme 

elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse. Se nedenfor. 

 

Uddannelsesspecifikke fag 

Det uddannelsesspecifikke fag detailhandel 

Vejledende uddannelsestid  

5 uger. 

 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner
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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  

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 
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Eleven lærer hvordan man ved hjælp af en digital præsentation, kropssprog og stemmeføring, kan 

præsentere en ide, koncept eller produkt. 

• Den gode sælger 

Eleven 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 

5. Værdikæden 

6. Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri 

7. Data til udvikling af kunderettede tilbud 
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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 
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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 

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 tilrettelægges i forhold til forskellige 

kundetyper 

19. Forklaring af konflikthåndtering 
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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. Forklaring af detailhandelens fokus på oplevelser/events’ 

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 salgslokalets 

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.  

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 
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− 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 
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tilbud 

− Digitalisering af forretningsprocesser 

Butiksøkonomi, Innovation og iværksætteri − Innovationsproces 

− Oplevelsesøkonomi og event 

− Værdikæden 

− Forretningsforståelse/godt 

købmandsskab 

− Prisstartegier 

− Kalkulationer 

− Forudsætninger for opstart af en ny 

butik 

Projekt og eksamen ”Opstart af egen virksomhed” 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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.  

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 
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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 

Prøven er individuel og varigheden er 30 min. inkl. votering.  

Der gives en bedømmelse i form af ”Bestået” eller ”Ikke bestået”. 

 

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 
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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.  

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. 
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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 
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• 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. 

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.  



32 

 

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. 

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. 
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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 

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  
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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. 

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 en bedømmelse i form af ”Bestået” eller ”Ikke bestået”. 

Prøven er individuel og varigheden er 30 min. inkl. votering.  

 

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 
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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. 

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 
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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  
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• 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. 

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. 
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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, 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 

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. 
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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.  

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 
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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 en bedømmelse i form af ”Bestået” eller ”Ikke bestået”. 

 

 


