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1. Generelt for skolen 

1.1. Praktiske oplysninger 

Herningsholm Erhvervsskole 

Lillelundvej 21 

7400 Herning 

Tlf.: 7213 4500    

Fax: 7213 4998 

E-mail: mail@herningsholm.dk 

Hjemmeside: www.herningsholm.dk 

1.2. Skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag (FDPG) 

Skolens FDPG findes på hjemmesiden via delle link:  

http://www.herningsholm.dk/erhvervsuddannelser/for-kommende-elever/faelles-didaktisk-og-

paedagogisk-grundlag/  

2. EUX Business 

2.1. Praktiske oplysninger 

2.1.2. Overordnet ansvarlig  

Fagretningsansvarlig:  

Allan Leerholm, uddannelseschef 

2.1.2. Koordinator og undervisere 

Koordinator: Dorthe Møller Birkkjær 

Undervisere: 

Lone Thomassen Underviser i grund- og kompetencefag          

Susanne Helt Underviser i grund- og kompetencefag  

Morten Resen Underviser i grund- og kompetencefag 

Gabriel Wotan Bredvig Underviser i grund- og kompetencefag 

Janus Engelbrecht Underviser i grund- og kompetencefag 

mailto:mail@herningsholm.dk
http://www.herningsholm.dk/
http://www.herningsholm.dk/erhvervsuddannelser/for-kommende-elever/faelles-didaktisk-og-paedagogisk-grundlag/
http://www.herningsholm.dk/erhvervsuddannelser/for-kommende-elever/faelles-didaktisk-og-paedagogisk-grundlag/
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2.1.3. Adresse 

Undervisningen i fagretningen foregår primært på følgende adresse: 

Nørholmvej 3, 7400 Herning 

2.1.4. Undervisningsplanens godkendelse og revision 

Godkendt direktionen d. 5/7 

Revision af undervisningsplanen sker ved ændringer af love, bekendtgørelser eller vejledninger til 

bekendtgørelser. Herudover foretager skolen en løbende vurdering af behov for revision.  

Vurderingen foretages på baggrund af: 

 Møder blandt de involverede lærere og uddannelsesledere 

 Elevevalueringer 

 Konsultation med LUU 
 

2.1.6. Lovmæssigt grundlag 

Følgende love og bekendtgørelser ligger til grund for uddannelsen 

- Lov om erhvervsuddannelser nr. 1309 af 9. december 2014 

- Bekendtgørelse nr. 1010 af 22. september 2014 om erhvervsuddannelser 

- Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne nr. 880 af 19. september 2005 

- Bekendtgørelse nr. 1015 af 23. september 2014 om optagelse til skoleundervisningen i hovedforløbet 

i erhvervsuddannelser og om EUX-forløb i visse erhvervsuddannelser 

 

2.2. Didaktiske og metodiske overvejelser 

Skolens fælles didaktiske og pædagogiske grundlag (FDPG) findes på hjemmesiden her 

Nedenfor beskrives i hovedtræk, hvordan man i den enkelte fagretning arbejder med pejlemærkerne i 

FDPG  

2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer 

Elevens skal have opnået karakteren 02 i hhv. dansk og matematik til folkeskolens afgangsprøve på det 

niveau, eleven er blevet prøvet på, for at blive optaget på Grundforløbet.  

 

  

http://www.herningsholm.dk/kvalitet/erhvervsuddannelser/faelles-didaktisk-og-paedagogisk-grundlag/
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2.4 Erhvervsfag 1 – de første to uger 

De første to uger gennemføres som et samlet projekt for alle fagretninger. Nedenfor ses en plan for 

ugerne: 

Uge 1 

Mandag 

 

Fælles velkomst i Aulaen, Lillelundvej 21, Herning for alle elever på Grundforløb 1. 

QR-løb rundt på skolen.  

I fagretningerne får du introduktion til elevplan og It’s learning, der er vigtige redskaber 

i din hverdag. 

Tirsdag 

8.00 – 15.15 

I fagretningerne: 

Projektarbejde i de forskellige fag 

tilknyttet din fagretning 

 

Andre aktiviteter:  

Oplæg om EUX  

Fotografering til studiekort 

Præsentation af og valg af valgfag 

Onsdag 

8.00 – 13.55 

Torsdag 

8.00 – 15.15  

Fredag 

8.00 – 11.20  

 

Uge 2 

Mandag 

8.00 – 15.15  

Fagretnings-challenge: 

Du skal i løbet af de tre dage besøge alle de seks andre fagretninger og bliver 

introduceret til disse. I er fordelt på jeres fagretningshold og er ½ dag i hver fagretning.  
Tirsdag 

8.00 – 15.15   

Onsdag 

8.00 – 15.15  

Torsdag 

8.00 – 13.55  

I fagretningen:  

Skal I arbejde med opgaven ”Dokumentér dit valg”. 

Endeligt valg af fagretning (Aula og Nørholmvej) – senest kl. 11.20.  

Kåring af vindere af Fagretnings-challenge i Generatorsalen på Lillelundvej. 

Fredag 

8.00 – 11.20  

I fagretningerne:  

Intro til undervisningen de næste 18 uger. 

- Intro til projekterne 
- Fælles arrangementer 
- Mødetider og andre praktiske ting 
- Præsentation af undervisere og vejledere 
-  

Vi slutter af med en social aktivitet på holdet. 
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2.5. Projekterne på EUX Business 

Undervisningen på grundforløb 1 er centreret omkring projekter. På fagretningen EUX Business er der i alt 6 

projekter. 

Det faglige indhold i projekterne tager udgangspunkt i erhvervsfagene, som de er beskrevet i LUP for GF 1.  

Indeholdt i projekterne er også grundfaget dansk, som ligeledes er beskrevet i LUP for GF 1 

Grundfag og valgfag for EUX Business er Dansk C, Samfundsfag C samt Engelsk C 

Nedenfor beskrives projekterne i hovedtræk. 

Pixels 

Eleverne arbejder projekt organiseret i grupper med kommunikation og arbejdspladskultur, som 

skal præsenteres ved hjælp af relevante IT værktøjer. 

Hello, who are you 

Med udgangspunkt i den enkelte elevs verden, arbejdes der med identitet, kommunikation og 

innovation. Projektet afsluttes med en selvproduceret film ”Fra vugge til grav”. 

Fit Living 

Eleverne arbejder tværfaglig med andre fagretninger. Der tages udgangspunkt i samfund, sundhed 

og faglig kommunikation, hvor eleverne stiller deres fagretning til rådighed i forbindelse med 

planlægning og afholdelse af en sundheds og livsstilsmesse.  

Promotion 

Dette projekt indeholder multimodale mediers brug til kommunikation og markedsføring. Eleverne 

arbejder med selvproducerede billeder, interview og artikler om et kulturarrangement. Det hele 

samles i en nyhedsavis som evalueres af de medstuderende.  

Online 

Projektet omhandler forbrug af sociale medier, identificering af de forskellige sociale medier og 

deres anvendelsesmuligheder. Der arbejdes med elevernes selvindsigt og selvkritik i forhold til de 

sociale medier og de jobmæssige netværk. 

Innovation 

Eleverne arbejder i dette projekt med nytænkning og kreativitet i forhold til 

produktudvikling/idéer/ydelser. Der vil indgå forskellige arbejdsmetoder til idéudvikling – herunder 

f.eks. Mindmap. Yderlige kigges der på ”fundraising” og patentlovgivningen.  

 

2.6. Dansk/kommunikation og formidling  

På GF1 benævnes faget dansk med ”kommunikation og formidling” for at understrege, at faget er et andet, 

end eleverne traditionelt kender det fra tidligere. Der arbejdes og bedømmes dog stadig ud fra de 

obligatoriske mål for danskfaget.  



Lokal undervisningsplan for Grundforløb 1   

7 
 

Eleverne skal løftes to niveauer i faget og niveauet vil derfor være hhv. E- og C-niveau for elever fra hhv. 9. 

og 10. klasse.  

Faget indgår i hvert enkelt projekt som delelementer, der vurderes af både projekt- og dansklærer. 

Derudover afholdes enkelte faglige kurser uden for projekterne.  

Faget afsluttes med en dansk-eksamen der bedømmes ud fra 7-trins skalaen, eksamensformen bestemmes 

af den enkelte dansklærer ud fra de muligheder loven giver. 

2.7 Valgfag 
Eleverne tilbydes valgfag, der ligger sig inden for mindst tre af følgende grupper: Støttefag, bonusfag, 

grundfag eller erhvervsfag. Valgfag for EUX Business er Dansk C, Samfundsfag C samt Engelsk C 

2.8. Afslutning af GF1  

2.8.1. Afslutningsprojekt og bedømmelse 

GF 1 afsluttes med en mindre projektopgave af en uges varighed, hvor eleven demonstrerer faglig viden og 

kunnen inden for grundfagene og fagretningen. Projektet fremlægges ved den fælles GF1 Messe som 

afslutter grundforløbet og markerer overgangen til Grundforløb 2. Projektet bedømmes ikke, men tages 

med i bedømmelsen af de enkelte erhvervsfag.  

2.8.2. Dansk/Kommunikation og formidling 

Dansk afsluttes med en eksamen der bedømmes ud fra 7-trins skalaen, eksamensformen bestemmes af den 

enkelte dansklærer ud fra de muligheder loven giver. 

  

 


