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Projektoversigt skabelon

Brobygning for (9.) og 10.   44 - 48

Projektoversigt
8. februar 2017 08:43
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Målmatrix E2, E3 dansk E og C

Målmatrix
8. februar 2017 09:25
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Nedenfor beskrives fagretningens pædagogiske og didaktiske afsæt for undervisning i kontekst af skolens Fælles 
Didaktiske og Pædagogiske Grundlag (FDPG). Overskrifterne i øverste linje er de pejlemærker for god undervisning, der 
er defineret i FDPG. Skolens FDPG kan ses på hjemmesiden, her

I skemaet beskrives i overskrifter, hvordan man udmønter de enkelte pejlemærker i den enkelte fagretning i form af 
didaktiske og pædagogiske metoder og tilgange. 

Skema tilgangen til undervisning LUP

Tilgangen til undervisning
8. februar 2017 09:46
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http://www.herningsholm.dk/erhvervsuddannelser/for-kommende-elever/faelles-didaktisk-og-paedagogisk-grundlag/
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Projektbeskrivelser skema til LUP

r

Projektbeskrivelser
8. februar 2017 10:11
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Valgfaget: Engelsk E/Engelsk D/Engelsk C (Grundfag)

Kernestof

Kernestoffet er begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, kommunikationsstrategier, 
sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og samfundsforhold.
1. Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fiktion, faktion, billeder 
og digitale teksttyper.
2. Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og valg af 
erhvervsfagligt hovedområde, samt ud fra deres aktualitet og relevans.

3. Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddannelse, samfund og i 
almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, omgangsformer, normer og sædvaner i 
sprogområdet.

Supplerende stof

Det supplerende stof omfatter fremmedsproget materiale, der perspektiverer og uddyber kernestoffet. Det 
supplerende stof hentes fra erhvervsfag, uddannelsesrettede fag og elevens erhvervsuddannelse, eller peger 
fremad mod elevens videre ønsker og muligheder for uddannelse og erhverv.
Didaktiske principper
Arbejdssproget er overvejende fremmedsproget.
Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale skal prioriteres højt.
Arbejdsformer
Der arbejdes både individuelt samt i grupper.

It
It forekommer som en integreret del af undervisningen på GF1.
Samspil med andre fag
Faget fremmedsprog er et alment, erhvervsfagligt tonet sprog- og kulturfag med berøringsflader til andre fag 
og undervisningsforløb, der indgår i erhvervsuddannelserne.
Faget skal således indgå i samspil med øvrige fag og undervisningsforløb, hvori der indgår erhvervsfaglige, 
samfundsmæssige eller kulturelle forhold med internationalt perspektiv.
Dokumentation
Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og teksttyper inddrages og 
anvendes aktivt i elevens dokumentation.
Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet med kernestoffet samt 
tilrettelægges med progression.
Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og 

fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse samt i forhold til elevens personlige 
udvikling.
Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning.
Selvvalgt emne
I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem lærer og elev. Det selvvalgte 
emnes indhold tager udgangspunkt i elevens erhvervsfaglige hovedområde eller uddannelse. Der udarbejdes 

en synopsis og et præsentationsmateriale.
Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholdsmæssig fordybelse eller 
udvidelse i forhold hertil.

Fra <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856#id5e629b24-143f-4f37-bd84-bded88ea5804> 

Valgfaget: Frisør

På valgfaget på frisøruddannelsen kan du forvente at få et indblik i hvordan hverdagen for en GF2-
frisørelev foregår. Du får mulighed for at opleve, hvad du kan møde i undervisningen, hvis du 
fortsætter på GF2 Frisør. Dagene kan indeholde både praktisk arbejde på vores øvelseshoveder, 
modelarbejde på hinanden eller skriftligt arbejde og teoretisk undervisning inden for faget. Du vil 
blive udfordret på dine kreative og motoriske evner og få en chance for at komme tættere på 
frisørfaget.

Valgfaget: Tand:

På valgfaget på tandklinikassistentuddannelsen kan du forvente at få et indblik i, hvordan 
hverdagen for en GF2 tandklinikassistent foregår.
Du får mulighed for at opleve, hvad du kan møde i undervisningen, hvis du fortsætter på GF2 
tandklinikassistent.
Dagene kan indeholde både praktisk arbejde på vores fantomer, skriftligt arbejde samt teoretisk
undervisning inden for faget.
Du vil få chancen for at komme endnu tættere på faget og opleve, at du som tandklinikassistent 
har mange spændende funktioner på en tandklinik.
Uddannelsen er især koncentreret omkring service, kommunikation, samarbejde, hygiejne og 
sundhed.

Valgfag
8. februar 2017 10:26
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https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181856#id5e629b24-143f-4f37-bd84-bded88ea5804


Dansk (niveau e, d, c)

Danskfaget i fagretningen afvikles som en vekselvirkning mellem kursus - og projektfag fordelt med ca. 3/4 som kursus og 1/4 som projekt.

Kursustimerne anvendes til arbejdet med grundlæggende skriftlige og mundtlige danskfaglige genrer og begreber, mens dansk ind går i projekterne som skriftligt arbejde og mundtlige 
præsentationer, hvor det er relevant. Eksempelvis anvendes dansk som støttefag i forbindelse med skrivning af ansøgning. Dans kfaget introducerer til skrivning af ansøgning, 
ansøgningerne skrives i projekterne, men rettes af underviseren i dansk.

It forekommer som en integreret del af danskundervisningen.

I forbindelse med projektet Mission Possible udarbejder eleverne en folder om uddannelserne inden for fagretningen. Kursustim eren lægger op til opgaven, mens den løses i projektet.

Eleverne evalueres løbende og afslutningsvis efter 7-trinsskalaen. Den formative evaluering har til formål at give den enkelte elev respons på skriftlige og mundtlige præstatione r 
således, at eleven bliver bekendt med eget faglige niveau og får mulighed for at sætte nye mål og vælge indsatsområder. Evalu eringen foregår i forbindelse med den daglige 
undervisning og ved tilbagemeldinger på elevens skriftlige arbejde.

Som afslutning på faget gives en samlet standpunktskarakter på baggrund af elevens samlede præstationer sammenholdt med kompe tencemålene. 

Faget er et eksamensfag og såfremt eleverne ikke har valgfaget engelsk E/engelsk D/engelsk C, vil der være en afsluttende mun dtlig eksamen i dansk E/dansk D/dansk C. Har eleverne 
derimod valgfaget engelsk E/engelsk D/engelsk C,  vil der være lodtrækning mellem engelsk og dansk.

Såfremt eleven ikke skal til eksamen i dansk vil standpunktskarakteren være gældende. 

Dansk på Salg, Sundhed og Stil
13. juni 2017 09:09
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Åbent Hus 15-18

Dato: 16/1 2018. 

Afslutningsmesse
15-17 
Infomøde 
17-18

Målgruppe: Forældre + kommende elever +  deres forældre

Afslutningen af GF1
8. februar 2017 10:10
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Som afslutning på grundfagene (dansk/engelsk) gives en standpunktskarakter på baggrund af 
elevens samlede præstationer sammenholdt med kompetencemålene i de pågældende 
grundfag. 

Grundfagene (dansk/engelsk) er eksamensfag og for de elever, som har begge grundfag , vil der 
være lodtrækning mellem engelsk og dansk. Der afholdes en afsluttende mundtlig eksamen i 
dansk E/dansk D/dansk C eller engelsk E/engelsk D/engelsk C. Såfremt eleven ikke skal til 
eksamen i dansk/engelsk vil standpunktskarakteren være gældende. 

I grundfaget engelsk benyttes prøveform A og i dansk benyttes prøveform B.

Bedømmelseskriterier for grundfagene up loades senere.

Grundfagseksaminer
8. februar 2017 10:30
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Projekt 1 
Mission Possible: 
Evaluering foregår løbende og afslutningsvis på projektet, hvor eleverne skal dokumentere deres 
arbejde med Mission Possible. Tilbagemeldingen gives både til gruppen og den enkelte elev. Der 
vurderes på de faglige og personlige kompetencer. 
Projekt 2
Snap Shot:
Evaluering foregår løbende og afslutningsvis på projektet. Der gives tilbagemelding gruppevis og 
individuelt. Der vurderes på de faglige og personlige kompetencer.
Praktikpladssøgning:
Evaluering foregår løbende og afslutningsvis på projektet. Der gives individuel tilbagemelding. Der 
vurderes på de faglige og personlige kompetencer.
Projekt 3
Fit Living:
Tilbagemeldingen gives både til gruppen og den enkelte elev. Der vurderes på de faglige og 
personlige kompetencer.
Projekt 4
My Mission:
Evaluering foregår løbende og afslutningsvis på projektet. Der gives individuel tilbagemelding. Der 
vurderes på de faglige og personlige kompetencer.
Projekt 5
Afslutningsmesse:
Evaluering foregår løbende og afslutningsvis på projektet. Afslutningsvis bedømmes projektet i 
sammenhæng med de øvrige projekter i fagretningen. Eleven bedømmes individuelt med 
bestået/ikke bestået på baggrund af de opnåede mål i erhvervsfagene.

Bedømmelse af erhvervsfag
8. februar 2017 10:30
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