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1. Generelt for skolen 

1.1 Praktiske oplysninger  

Herningsholm Erhvervsskole 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 
 
Tlf.: 72 13 45 00 Fax.: 72 13 49 98 
E-mail.:  mail@herningsholm.dk 
Hjemmeside  www.herningsholm.dk 
Krak.: Vis på kort 
 

Direktør: Allan Kortnum 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

Gennem erhvervsfaglig uddannelse og dannelse giver vi vores elever mulighed for at blive så 
fagligt og uddannelsesmæssigt kompetente som overhovedet muligt. 

Det fulde pædagogiske og didaktiske grundlag kan læses på hjemmesiden. 

 

Vi bygger broer 

Tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Helhedsorientering. Overblik og sammenhæng i 

uddannelsen. Samarbejde med folkeskolerne. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. 

Videreuddannelse. Internationalt samarbejde. Tværfaglighed. Portfolio. Logbog. 

Vi støber fundamenter 

Kontaktlærerordning. Vejledning. Dannelse i en erhvervsmæssig kontekst. Medansvar. Engagerede 

undervisere. Faglig stolthed og identitet. Høj faglighed. 

Vi handler 

Tidssvarende tilgange til læring. It som didaktisk redskab. At have mod til at ville. Klare og synlige 

mål. Tydelig feedback. Høj faglighed. Talentudvikling. Evalueringskultur. 

Vi skaber energi 

Udvikling. Motivation. Ambitioner. Erhvervsfagligt læringsmiljø. Motion og bevægelse. Lærelyst. 

Vi kender kunderne 

Differentiering. Udgangspunkt i den enkelte elev. Eleven i centrum. Respektfuldhed. Inkluderende 

læringsmiljø. Motivere eleverne til at blive så dygtige, som de kan. Efterspørgslen i erhvervslivet.  

 

Herningsholm-eleven 

På Herningsholm Erhvervsskole ser vi elevernes dannelsesrejse som en væsentlig del af 

uddannelsen, hvorfor vi har fastsat en række kendetegn, som den gode elev fra Herningsholm har 

mailto:mail@herningsholm.dk
file:///C:/Users/sst/Desktop/www.herningsholm.dk
https://map.krak.dk/?index=yp&id=66212424&query=
http://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/EUD/Faelles_didaktisk_og_paedagogisk_grundlag_for_EUD_og_EUX_paa_Herningsholm_Erhvervsskole_dec_2015.pdf
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efter endt uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole. Udvikling og dannelse af eleverne foregår 

som en integreret del af undervisningen. 

Den gode elev fra Herningholm…. 

 Har gode vaner, hvilket ses ved at man overholder det aftale, møder til tiden, hilser på de 

mennesker man møder, rydder op efter sig selv og kommer med godt humør. 

 Er vedholdende i med- og modgang, hvilket ses ved at man er udholdende, målbevidst og 

giver ikke op selvom det bliver svært 

 Har mod, hvilket ses ved at man har mod til at være sig selv, til at være sig selv bevidst, til 

at tænke anderledes, til at erkende sine fejl/fortæller når der sker en fejl, til at bede om 

hjælp og til at blive bedre 

 Er entreprenant 

 Tager ansvar, hvilket ses ved at man tager ansvar for sine handlinger, for helheden, for 

egen dannelse og er bevidst om at man er ambassadør for virksomheden/skolen 

 Er en god kammerat, hvilket ses ved at man er opmærksom på sine omgivelser, har 

respekt for andre og hjælper hinanden 

 Er reflekterende (socialt og fagligt i forhold til sig selv og omverdenen), hvilket ses ved at 

man vurderer konsekvenser af egne handlinger, ser muligheder på kort og lang sigt og er 

ikke bange for at møde fremtiden og forstår nødvendigheden af faglig udvikling 

 

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Undervisningen på hovedforløbet er planlagt med 26 klokketimers lærerstyret undervisning pr. 

uge, hertil kommer hjemmearbejde, samlet svarende til fuldtidsbeskæftigelse. 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  
Forud for optagelse på uddannelse tilsikres at eleven lever op til overgangskravet med minimum 

karakteren 02 i gennemsnit i dansk, engelsk, afsætning, it og erhvervsøkonomi samt bestået 

grundforløbsprøve til handelsuddannelsen.  

1.5 Generelle eksamensregler  
 

Skolens karakter- og eksamensregler. 

1.6 Overgangsordninger  
I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en 

uddannelse, vil der blive taget stilling om eleven vil kunne nå de for uddannelsen opstillede krav. 

Dette gøres i samråd med elev og praktiksted.  

  

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
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2. Hovedforløb  
Uddannelse: Detailhandelsuddannelse med specialer 

Bekendtgørelse for erhvervsuddannelser 

Bekendtgørelse for Detailhandelsuddannelsen 

2.1 Praktiske oplysninger  
 

Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 

 

Uddannelsesleder 

Mona Syndergaard 

msy@herningsholm.dk 

Mobil: 25 42 45 29 

 

Skolesekretær 

Rikke Amtrup Jensen 

raj@herningsholm.dk 

Direkte 72 13 47 39  

Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) Merkantile uddannelser 
 

Titel Navn E-mail Organisation 

Formand Inger Stranddorf 41is@hk.dk  HK 

Medlem Susanne Sommerlund susanne.sommerlund@hk.dk  HK 

Medlem Pia R. Schou pia.romvig.schou@bilka.dk  Dansk Erhverv / Bilka Herning 

Medlem Vacant   Dansk Industri 

Medlem Jacob Ø. M. Hansen jacha@ikast-brande.dk  Ikast-Brande Kommune 

Medlem Charlotte G. Sørensen chars@ikast-brande.dk  Ikast-Brande Kommune 

Medlem Inger V. Rasmussen uuvir@herning.dk  Herning Kommune 

Medlem Mona Syndergaard msy@herningsholm.dk  Herningsholm Erhvervsskole 

Medlem Kim Laugesen kjl@herningsholm.dk  Herningsholm Erhvervsskole 

Referent Lone Kristensen lbk@herningsholm.dk  Herningsholm Erhvervsskole 
 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201036
mailto:msy@herningsholm.dk
mailto:raj@herningsholm.dk
mailto:41is@hk.dk
mailto:susanne.sommerlund@hk.dk
mailto:pia.romvig.schou@bilka.dk
mailto:jacha@ikast-brande.dk
mailto:chars@ikast-brande.dk
mailto:uuvir@herning.dk
mailto:msy@herningsholm.dk
mailto:kjl@herningsholm.dk
mailto:lbk@herningsholm.dk
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2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag 

 

Hovedforløbsundervisning 
 

Herningsholm Erhvervsskole udbyder specialeretningerne Salgsassistent og Salgsassistent med 

brancheprofil tekstil, herre tekstil, dametekstil. Fra efteråret 2018 og med opstart af 

hovedforløbsundervisning primo 2019 udbydes tillige undervisning på specialet Digital Handel. 

Praktiktiden for uddannelsen er 2 år (for elever med HHX, STX, HF eller HTX fra 12-24 måneder), 

hvor det er skolens ambition at hovedforløbsundervisningen spredes jævnt hen over perioden, 

dog med forbehold for kombination af valgfrie specialefag. 

Hovedforløbsundervisningen på Salgsassistent består af 2 bundne specialefag (obligatoriske) á 

samlet 6 ugers varighed og 0-4 ugers valgfri specialefag. Undervisningen på Salgsassistent med 

profil består af 3 bundne specialefag (obligatoriske) á samlet 8 ugers varighed og 0-4 ugers valgfri 

specialefag. Alle moduler er planlagt med 1 uges varighed for at sikre tæt samspil mellem den 

teoretiske undervisning på skoleophold og den praktiske læring i virksomhederne. Undervisningen 

samkøres mellem Salgsassistent og Salgsassistent med profil på de 6 ugers bundne specialefag, 

mens Salgsassistent med profil har yderligere 2 ugers brancherettet undervisning. 

Eleven får fra start en kontaktlærer, som er elevens og virksomhedens bindeled til skolen sammen 

med studiesekretæren. Kontaktlæreren kommer på introbesøg i virksomheden og hjælper elev og 

virksomhed godt i gang med brug af elevplan, valg af valgfrie specialefag og praktikplanen. 

På alle skoleophold er der en høj grad af elevinvolvering i undervisningen, virksomhedsbesøg eller 

besøg af eksterne oplægsholdere og praktisk opgaveløsning. At eleverne oplever sammenhæng 

mellem skoleophold og praksis i virksomheden er et succeskriterie for undervisningen. 

Som afslutning på uddannelsen skal eleven udarbejde en fagprøve, der tager udgangspunkt i en 

problemstilling i virksomheden, hvor der udarbejdes løsningsforslag via anvendelse af teoretiske 

metoder fra hovedforløbsundervisningen. Problemformuleringen skal godkendes af den 

oplæringsansvarlige i virksomheden samt skolens vejleder. 

Det skriftlige fagprøveprojekt er eksaminationsgrundlag for den mundtlige fagprøveeksamen, som 

er den afsluttende eksamination på uddannelsen. På detailuddannelsen er der mulighed for at 

aflevere fagprøveprojektet som synopsis og delvist som videomateriale. 
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Fagprøven skal foregå inden for de sidste 6 måneder af elevens uddannelse. På Herningsholm 

Erhvervsskole afholdes fagprøver på uddannelsen 4 gange årligt, og forløber ud fra følgende 

proces: 

 

24 uger før fagprøveeks. 12 uger før fagprøveeks. 2 uger før fagprøveeks. Fagprøve 

 

Eleven modtager 
fagprøveinfo på mail. 
Fagprøveinfo består af 
tidsplan, skabelon til 
problemformulering 
samt navn og 
kontaktoplysninger på 
vejleder 

Sidste frist for 
indsendelse af godkendt 
problemformulering 

Det skriftlige 
fagprøveprojekt 
afleveres som PDF via 
mail  

Den mundtlige 
fagprøve-
eksamination 

 

Motion & Bevægelse 

På Herningsholm Erhvervsskole prioriteres motion og bevægelse højt, og anerkendes som et 

væsentligt element i elevernes trivsel. Se desuden det fælles pædagogiske didaktiske grundlag. 

På hovedforløbet er motion & bevægelse ikke en obligatorisk del af undervisningen, men jf. 

skolens holdning hertil, indlægges ”brain-breaks”, walk-and-talks eller lign. efter behov. 

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Som afslutning på hvert skoleophold, skal eleven udarbejde en refleksionsopgave, hvor eleven skal 

reflektere over, hvordan det lærte kan anvendes i butikken. På det efterfølgende skoleophold 

fremlægges resultaterne af den nye praksis.  

Som afslutning på hver skoleuge får eleven en karakter for skoleopholdet, der afspejler elevens 

faglige niveau, samt evne til at anvende det lærte i praksis. Såfremt der er elever, som skolen 

skønner, vil have svært ved at gennemføre den samlede uddannelse, kontaktes virksomheden for 

at skabe dialog omkring, hvordan eleven bedst støttes i uddannelsen. 

Såfremt eleven har mere end 20% fravær (1 dag) pr. skoleophold, skal skoleopholdet tages om. 

Planlagt fravær accepteres ikke, og elever der i praktiktiden er på nedsat tid, skal kunne 

gennemføre skoleopholdet på fuld tid. 
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2.4 Undervisningen i hovedforløbet 

 

Salgsassistent  
 

Uddannelsen består af 6 ugers bundne specialefag med fagene Salgsassistent Del 1 (10864), 3 uger 

og Salgsassistent Del 2 (10865), 3 uger. Fagene samkøres og opdeles efter emnerne: 

Modul 1: Hvem er jeg? 

Modul 2: Salgsklar butik 

Modul 3: Salget i butikken 

Modul 4: Salgsteknik og butikkens økonomi 

Modul 5: Fremtidens detailhandel og karrieretænkning 

Modul 6: Butik i praksis 

 

Herningsholm Erhvervsskole udbyder følgende fag, som valgfri specialefag på Detailuddannelsen: 

9967   Digital dialog med kunderne 

9969  E-butikkens koncept 

9996   Salg via flere kanaler (multichannel) 

9993  Præsentationsteknik og personlig fremtræden 

35178  Gaffeltruckcertikat 

9992  Projektskrivning 

 

Sidstnævnte fag er tilbud til eleven om hjælp til fagprøveskrivning. 

Hvor der er sammenfald i indhold, samkøres undervisning med valgfri specialefagsundervisning på 

kontor- og handelsuddannelserne. 

Beskrivelser af valgfrie specialefag ses i specialefagskatalogerne, som udsendes til eleven inden for 

de første 3 måneder af uddannelsen. 

Ønsker elever andre valgfrie specialefag end ovenstående forestår skolen udlån til udbydende 

skoler. 

Salgsassistent med brancheprofil tekstil, herre tekstil, dametekstil 

Uddannelsen består af 8 ugers bundne specialefag med fagene Salgsassistent Del 1 (15833), 5 uger 

og Salgsassistent Del 2 (10865), 3 uger.  

Undervisningen samkøres med salgsassistentuddannelsen i de 6 uger og i de valgfri specialefag (se 

ovenstående) og tilføjes yderligere 2 x 1 uges brancherettet undervisning. 
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2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 

Detailhandelsuddannelsen udbydes med skolepraktik. På Herningsholm Erhvervsskole udbydes 
specialeretningen ”salgsassistent”. 
 
Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af grundforløbet endnu ikke har indgået en 
uddannelsesaftale med en virksomhed, som uforskyldt mister uddannelsesaftalen undervejs i 
uddannelsen samt til elever, der ikke får forlænget en kort uddannelsesaftale.  
 

For at kunne optages til skolepraktik skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: 

 

E = egnet. Eleven anses for fagligt egnet, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis til 
detailhandelsuddannelsen eller hvis eleven på baggrund af anden gennemført uddannelse 
kan få godskrevet grundforløbet. Der vil løbende i uddannelsen blive vurderet på egnethed. 

M = mobil, geografisk. Eleven skal søge og acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFP 
eller delaftale) uanset hvor i landet denne måtte være. 

M = mobil, fagligt. Eleven skal acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFP eller 
delaftale) inden for de merkantile uddannelser, som eleven kan gennemføre uden tab af 
uddannelsestid. 

A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik (også under 
VFP og delaftaler) aktivt søge ledige praktikpladser. Desuden skal eleven have en synlig profil 
på www.praktikpladsen.dk senest ved udgangen/afslutningen af grundforløbet. 

Kriterierne skal efterleves i al den tid, som eleven er i skolepraktik. 

 

2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik 
 

Skolepraktik i Detailhandelsuddannelse foregår i og omkring butikken Fraadseriet i Handelshuset.  

I forløbet roterer eleven mellem flere afdelinger med forskelligt fokus på praktikmålene i 

uddannelsen bl.a. kampagneplanlægning, dekoration, salg, indkøb m.m. 

Undervejs har eleven mulighed for at komme i Virksomheds Forlagt Praktik (VFP) i en virksomhed 

á max 4 ugers varighed og max 2 gange i elevens uddannelse. 

Hver elev har sin egen praktikplan, som der løbende evalueres på for at sikre at eleven når alle 

praktikmål.  

I forbindelse med afslutningen af uddannelsen udskrives en praktikerklæring der dokumenterer at 

eleven har opnået praktikmålene i den praktiske del af uddannelsen. 

For elever med HHX, STX, HF eller HTX som baggrund er uddannelsestiden i skolepraktik fastsat til 

1 år. 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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2.7 Bedømmelsesplan 
 

Del- og standpunktskarakterer 

På hovedforløbet sker der bedømmelse efter hver skoleuge, hvor eleven får en delkarakter og 

efter sidste skoleuge afgives standpunktskarakter i begge de bundne specialefag.  

De bundne og valgfrie specialefag skal bestås med karakteren 02 i gennemsnit. Såfremt en elev 

ikke har 02 i gennemsnit, kan eleven enten tage et fag om eller tage endnu et valgfri specialefag 

for at trække gennemsnittet op. 

Fagprøveeksamen 

Den afsluttende fagprøveeksamen skal bestås med karakteren 02. Såfremt eleven ikke består 

fagprøveeksamen, tilbydes eleven en re-eksamen med forudgående vejledning i, hvilke dele af 

fagprøveprojektet eleven skal have niveauet på, samt gode råd til den mundtlige 

fagprøveeksamen. Såfremt eleven fortsat ikke består fagprøveeksamen kan der i særlige tilfælde 

gives dispensation, så eleven har et tredje forsøg. Det er uddannelseslederen der vurderer om der 

kan tilbydes en tredje eksamination. 

 

2.8 Eksamensregler 
Overordnet henvises til skolens eksamensreglement.  

I forbindelse med de obligatoriske skoleophold gennemgås ”Fagprøveinformation”, hvor 

processen omkring fagprøveskrivning og den mundtlige eksamination gennemgås, ligesom 

vejledning udsendes sammen med fagprøveinformationen 24 uger før fagprøveeksamen. 

I forbindelse med vejledningen i forbindelse med problemformulering og fagprøveskrivningen, 

vejleder vejlederen desuden om den mundtlige fagprøveeksamination. 

 

2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
 

3 gange årligt afholdes Lokale Uddannelsesudvalgsmøder for LUU for de merkantile uddannelser. 

Her orienteres LUU om skolens aktiviteter og tiltag for at sikre attraktiv og relevant undervisning, 

aktiviteter der sikrer fortsat tilgang til uddannelsen samt aktiviteter der har til formål at fremme 

praktikpladsudbuddet på uddannelsen. 

I løbet af de første måneder af praktiktiden besøger kontaktlæreren elev og oplæringsansvarlig i 

praktikvirksomheden og er derved, sammen med uddannelsessekretæren, skolens ansigt over for 

virksomhed og elev i uddannelsesforløbet. Såfremt elev eller virksomhed har spørgsmål eller 

forslag til forbedringer er dialog med kontaktlæreren altid velkomment. 

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
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2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

 

Lærerkvalifikationer 

Lone Liff LLI Koordinator for Detailhandelsuddannelserne 
Kontaktlærer og faglærer på specialefag  

Ingelise Nordbjerg ING Kontaktlærer og faglærer på bundne specialefag  

Sanne Stenroos Hasuchild SAHA Faglærer på valgfri specialefag 

Louise Gøttsche LOGO Skolepraktikinstruktør Detailuddannelsen 

Mette Raarup MERA Skolepraktikinstruktør Detailuddannelsen 

 

Afdelingens bygninger og ressourcer 

Herning:   

 

Afdelingen er placeret i Handelshuset, Tingvej 45, som blev taget i brug d. 1.-3. 2017. 

Huset består ud over undervisningslokaler af et kreativt værksted, grafisk værksted sammen fælles 

rum egnet til gruppearbejde, samtaler m.m. I den daglige undervisning tages udgangspunkt i at 

eleverne selv medbringer it-udstyr, dog er der mulighed for at låne bærbar pc på skolen, som må 

hjemtages i grundforløbets varighed. Ligeledes er der mulighed for at låne særlige pc’ere med 

Adobe-pakken til kreativt grafisk arbejde.   
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2.12 Overgangsordninger 
I overgangen fra én lokal undervisningsplan til en ny, overføres elever automatisk fra den tidligere 

version til den nye. Såfremt der i den nye version er hindringer for elevens gennemførsel af 

uddannelsen f.eks. nye overgangskrav fortsætter eleven på den gamle version.   

 

3. Læringsaktiviteter 

På de følgende sider ses ”mål-matrix” for fag og læringsaktiviteter på hovedforløbet for 

handelsuddannelsen. 

  



 
 

 

Mål-matrix  

Bundne specialefag Detailhandelsuddannelse med speciale, Salgsassistent 

  
Fag  Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter  

Modul 1 – Hvem er jeg? 
 

Eleven skal kunne:  

 Eleven kan anvende forskellige 
samarbejdsformer i butikken herunder især 
teamsamarbejde 

 Eleven behersker metoder til intern 
information og kommunikation i butikken 

 Eleven kender til sammenhængen mellem 
koncept, organisation og arbejdsopgaver i 
butikken 

 Eleven kender til sammenhængen mellem 
idegrundlag og butiksprofil og koncept i 
forbindelse med salgsopgaver 

Eleven kender sig selv bedre og kan 
dermed agere i et team.  

Eleven har viden om sin rolle i den 
store sammenhæng i branchen 

Eleven har indblik i sin egen profil og 
har viden om hvordan de påvirker 
andre via deres måde at kommunikere 
på. 

Eleven har kendskab til værktøjer for 
præsentationsteknik 

Eleven har kendskab til butikstyper 

Præsentations aktiviteter 

Hvem er jeg og hvad er mit mål med 

uddannelsen 

Lære hinanden at kende gennem lege og 

øvelser og ved brug af et profilværktøj 

Teambuilding øvelser  

Der vil være klasseundervisning med stor 

involvering af eleverne. Eleverne bliver 

inddraget dels ved fremlæggelser på 

klassen samt involvering af praktiske 

eksempler fra elevernes 

praktikvirksomhed. Opgaveløsninger sker 

både gruppevis og individuelt  

Feedback 

Modul 2 – Salgsklar butik  
 

Eleven skal kunne:  
 
10864 

 

 Eleven kan anvende sammenhængen 
mellem vareplacering, varepræsentation og 
koncept i forbindelse med at gøre butikken 
salgsklar, 

 Koncept 

 Eleven kan anvende værktøjer til 
salgsfremmende vareplacering, herunder 
events og kampagner, 

Eleven har kendskab til 

spacemanagement 

Eleven har ideer til at lave et salgsklart 

oplæg 

Eleven kan præsentere egen butik på 

messestand 

Eleven kan anvende teori i praksis 

 

Virksomhedsbesøg 
Projektarbejde 
Refleksionsopgave og feedback 
 
De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering af 
eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 
ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt 
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 Eleven kan anvende metoder til styring af 
vareplacering i forhold til butikkens 
koncept og størrelse, 

 Eleven behersker metoder til 
sortimentssammensætning i udvalgte 
vareområder i forbindelse med sæson eller 
temadage i butikken, 

 Eleven behersker korrekt varebehandling, 

 Eleven kender til principper for valg af 
leverandører, herunder forskellige former 
for indkøbssamarbejde, 

 Eleven behersker metoder til vurdering af 
varebeholdningen i udvalgte, vareområder, 
herunder pris, kvalitet og aktualitet, 

10865 

 Eleven kan sammensætte varesortiment i 
forhold til branche, butikstype og 
butiksprofil 

 Eleven kender til principper for indretning 
af salgslokalet med inventar, herunder 
principper for anvendelse af visual 
merchandising, 

 

Modul 3 – Salgsklar butik 
og butikkens økonomi 
 

Eleven skal kunne:  
 
10864 

 Salg 

 Eleven kan anvende relevante økonomiske 
nøgletal og mål for butikken til løbende 
kontrol og opfølgning, herunder opfølgning 
på markedsføringsindsatsen og 

Eleven skal vide hvordan de kan påvirke 

nøgletal der har med salg at gøre.  

Eleven skal vide hvor de finder 

informationer om produkterne i 

butikken 

Eleven skal kende butikkens kundetyper 

Virksomhedsbesøg 
Salgstræning 
Refleksionsopgave og feedback 
 
De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering af 
eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 
ved fremlæggelser på klassen samt 



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

Detailhandelsuddannelsen, Hovedforløb 
 

2 
 

handlingsplaner, der sikrer optimering af 
butikkens indtjening, 

 Eleven behersker metoder til personligt 
salg, 

 Eleven behersker metoder til dialog med 
kunder ved betjening, rådgivning og 
reklamationsbehandling og behersker 
konflikthåndtering, 

 Eleven behersker metoder til 
salgsoptimering og mersalg, 

 Eleven kender til relevante økonomiske mål 
for butikken, 

 Eleven kan anvende viden om 
servicekoncepter til kundebetjening, 
varepræsentation og butiksaktiviteter, 

10865 

 Eleven kan anvende metoder til 
markedsføring af butiksprofilen, 
sortimentet og serviceydelser til butikkens 
kunder, 

 Eleven behersker viden om 

servicekoncepter i gennemførelse af 

kundebetjening, varepræsentation og 

butiksaktiviteter 

Eleven kan gennemføre personligt salg i 

butikken 

Eleven kan anvende teori i praksis 

 

 

 

 

 

 

 

involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt 
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Modul 4 – Salgsteknik og 
butikkens økonomi: 
 

Eleven skal kunne:  
 
10864 

 Eleven kender til forskellige former for 
lagerstyring, 

 Eleven kender til principper for 
salgsregistrering, 

 Eleven kan anvende metoder til status, 
svindkontrol og svindanalyse 

 Eleven behersker salgs- og 
betalingsbetingelser, herunder bl.a. 
garantiydelser, 

 Drift 
 Eleven kan udføre enkle kalkuler, 
 Eleven behersker metoder til 

prisfastsættelse af varerne, herunder 
forholdet mellem pris og kvalitet, 

 Eleven kan anvende metoder til 
minimering af butikkens omkostninger i 
forhold til butikkens profil, 

 Eleven kan anvende metoder til 
vareregistrering, 

Eleven kan læse et regnskab 
 
Eleven har opnået færdigheder i 
personligt salg 
 
Eleven kan anvende teori i praksis 

Eleven har kendskab til forhold der 
påvirker omkostninger 
 
Eleven kan opstille et budget 

Virksomhedsbesøg 

Salgstræning  

Refleksion 

Feedback   

De primære aktiviteter vil være 

klasseundervisning med stor involvering af 

eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 

ved fremlæggelser på klassen samt 

involvering af praktiske eksempler fra 

elevernes praktikvirksomhed. 

Opgaveløsninger sker både gruppevis og 

individuelt 

 

 

Modul 5 – Fremtidens 
detailhandel og 
karrieretænkning 
 

Eleven skal kunne:  
 
10864 

 Eleven kan anvende de psykologiske og 
samfundsmæssige forhold og trends, 
der påvirker kundernes købsadfærd, 
herunder forbrugerprofiler, demografi 
og livsstil i forbindelse med salget, 

Eleven kan være et skridt foran 

udviklingen i egen butik 

Eleven bliver målrettet mht. egen 

fremtid 

Eleven kan anvende de elektroniske 

medier til at netværke og holde sig 

opdateret i branchen 

Virksomhedsbesøg 

Salgstræning  

Refleksion 

Feedback   

De primære aktiviteter vil være 

klasseundervisning med stor involvering af 

eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 

ved fremlæggelser på klassen samt 
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 Eleven behersker varedeklarationer og 
tilhørende lovgivning inden for udvalgte 
vareområder,  

 Eleven kan udvikle og planlægge 
kampagner i forhold til butikkens profil, 

10865 

 Koncept 

 Eleven har konceptforståelser, dvs. 
kender til de grundlæggende principper 
for opbygning af forskellige koncepter - 
fx butikskoncepter, produktkoncepter, 
servicekoncepter, 
kommunikationskoncepter, 
loyalitetskoncepter m.fl., 

 Eleven kender elektroniske 
hjælpemidler til markedsanalyse, 
kundeundersøgelser mv. 

Eleven er klædt på til at gå i gang med 

sin fagprøve 

Eleven kan anvende teori i praksis 

 

involvering af praktiske eksempler fra 

elevernes praktikvirksomhed. 

Opgaveløsninger sker både gruppevis og 

individuelt 

 

 

 

Modul 6 – Butik i praksis: 
 

Eleven skal kunne:  
 
10864 

 Eleven kan anvende metoder til 
varepræsentation og salgsfremmende 
aktiviteter, herunder event og 
kampagner, 

 Eleven behersker principper for 
salgsregistrering  

 Eleven behersker værktøjer til personlig 
planlægning og styring. 

 Eleven kan anvende metoder til kontrol 
ved varemodtagelse og behandling af 
produkter og emballage, 

Eleven kan anvende teorien i praksis 
 
Eleven fungerer i et team 
 
Eleven kan være med til at skabe en 
positiv db ved brug af hele uddannelsens 
teorier 
 
Eleven kan lave et realistisk budget og 
sætte handlinger i gang undervejs, hvis 
der er afvigelser 
 

De primære aktiviteter vil være opbygning 

af en butik og derefter salg med diverse 

events 

Det laves om en synopsis der skal 

godkendes inden og fremlægges efter 

salget i butikken er sket. Derved sker en 

træning af fagprøveforløbet 

Opgaveløsninger sker både gruppevis og 

individuelt 

Refleksion 
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 Branche og butik 

 Eleven kender til metoder til intern 
opfølgning af markedsføringsindsatsen, 

 
 
10865 

 Eleven kan opbygge et koncept i forhold 
til egen butiksprofil og andre 
butiksprofiler, og herunder vægte 
salgsfremmende parametre, 

 Eleven behersker sammenhængen 
mellem koncept, 

 Eleven behersker sammenhængen 
mellem vareplacering, 
varepræsentation og koncept i 
forbindelse med at gøre butikken 
salgsklar, 

 Eleven kan anvende metoder til 
opbygning af butiksprofilen, 
sortimentet og serviceydelser, 

 Eleven kan anvende sammenhængen 
mellem idegrundlag, butiksprofil og 
koncept i forbindelse med 
salgsopgaver. 

Eleven kan lave de rette aktiviteter, altså 
er i stand til at vurdere og handle efter 
hvad kunderne efterspørger/reagerer på 
 

 

 

  



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

Detailhandelsuddannelsen, Hovedforløb 
 

6 
 

Mål-matrix  

Supplerende fag Salgsassistent med brancheprofil tekstil, tekstil herretøj, tekstil dametøj 

  
Fag  Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter  

Modul 7 
Branchekendskab 1 
 

Eleven skal kunne:  
 
 Eleven behersker varens oprindelse, 

brugsegenskaber, 
anvendelsesmuligheder, kvalitet, 
holdbarhed og bæredygtighed i 
udvalgte vareområder 

 Eleven behersker varedeklarationer og 
tilhørende lovgivning inden for udvalgte 
vareområder, 

 Eleven behersker korrekt 
varebehandling, 
 

Eleven kan vejlede kunderne i de 
forskellige tekstilers egenskaber 
 
Eleven kender og kan bruge den 
gældende lovgivning  
 
Eleven kan bruge farver bl.a. ved 
udstilling af vindue 
 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering af 
eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 
ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt.  
 
Relevant virksomhedsbesøg eller ekstern 
oplægsholder. 

Modul 8 
Branchekendskab 2 
 

Eleven skal kunne:  
 
 Eleven behersker varens oprindelse, 

brugsegenskaber, 
anvendelsesmuligheder, kvalitet, 
holdbarhed og bæredygtighed i 
udvalgte vareområder 

 Eleven behersker varedeklarationer og 
tilhørende lovgivning inden for udvalgte 
vareområder, 

 Eleven behersker korrekt 
varebehandling, 

  

Eleven kan vejlede kunderne i de 
forskellige tekstilers egenskaber 
 
Eleven kender og kan bruge den 
gældende lovgivning  
 
Eleven kan bruge farver bl.a. ved 
udstilling af vindue 
 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering af 
eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 
ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt.  
 
Relevant virksomhedsbesøg eller ekstern 
oplægsholder. 
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Mål-matrix  

Valgfri specialefag 
 

 Fag  Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter  

Digital dialog med kunderne 
(9967) 

 Eleven kender forskellige digitale 
forretningsmodeller 

 Eleven kan, med udgangspunkt i en 
analyse af en virksomheds kunder, 
afdække potentialet for digital dialog 
med kunder 

 Eleven kender forudsætningerne for en 
vellykket digital dialog med kunderne 
og sammenhængen med 
virksomhedens strategi og øvrige 
kommunikation, 

 Eleven kender fordele og ulemper ved 
digital kommunikation med kunder 

 Eleven kan vurdere fordele og ulemper 
ved forskellige digitale 
forretningsmodeller.  

Formålet er at eleven kan anvende 
digital dialog med kunderne aktivt med 
udgangspunkt i butikkens 
forretningsmodel og koncept 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering 
af eleverne. Eleverne bliver inddraget 
dels ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt. 
Der vil i ugen så vidt muligt indgå 
relevant virksomhedsbesøg/ besøg fra 
oplægsholder fra virksomhed. 

E-butikkens koncept  
(9969)   

 Eleven behersker konceptstyring i e-
butikken 

 Eleven kan analysere forskellige 
koncepter inden for e-butiksløsninger 

 Eleven kender principper for 
udviklingen i e-butikkens 
sortimentsområder og brancheglidning 

Formålet er at eleven kan aktivt arbejde 
med konceptstyring af e-butik. 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering 
af eleverne. Eleverne bliver inddraget 
dels ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt. 
Der vil i ugen så vidt muligt indgå 
relevant virksomhedsbesøg/ besøg fra 
oplægsholder fra virksomhed. 
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 Eleven kender principperne bag 
indretningen af B to B og B to C 
markedet for e-handel 

 Eleven kan omlægge serviceydelser fra 
den analoge butik til e-butikken 

 Eleven kan anvende forandringer i 
eksterne data (konkurrenter) til 
justering af e-butikkens koncept og 
indtjeningspotentiale 

 Eleven behersker afdækning af 
erstatnings- eller 
suppleringsmuligheder inden for e-
butikkens sortiment. 

Salg via flere kanaler 
(multichannel) 

(9996) 

 Eleven kender til forskellige salgs- og 
markedsføringskanaler som fx fysiske 
butikker, e-handel, sociale medier 

 Eleven kender til planlægning og 
styring af afsætning gennem flere 
kanaler 

 Eleven kender fordele og ulemper ved 
forskellige digitale forretningsmodeller 
i en detailvirksomhed 

 Eleven kan anvende en 
virksomhedsprofil på relevante sociale 
medier 

 Eleven kender de enkelte kanalers 
betydning og effekt på hinanden 

 Eleven kender forskellige typer af 
sociale medier i forretningsøjemed. 

Formålet er at eleven kan arbejde aktivt 
med multichannel salg tilpasset 
butikkens koncept. 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering 
af eleverne. Eleverne bliver inddraget 
dels ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt. 
Der vil i ugen så vidt muligt indgå 
relevant virksomhedsbesøg/ besøg fra 
oplægsholder fra virksomhed. 
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Præsentationsteknik og 
personlig fremtræden 
(9993) 

 Eleven kender baggrunden for, at 
samme emne kan præsenteres 
forskelligt afhængigt af målgruppe og 
mål med præsentationen 

 Eleven kan præsentere og instruere på 
baggrund af et selvvalgt emne 

 Eleven kan vurdere egne præstationer 
og eventuelt forbedre disse for at 
kunne gennemføre præsentation og 
instruktion 

 Eleven kan vurdere og vælge den form 
der passer til målgruppen i en given 
situation 

 Eleven kan beherske forskellige former 
for værktøj til brug for udarbejdelse af 
oplæg til præsentation og instruktion 
fx mind map systemet, lektionsplan, 
manual osv. 

 Eleven kan beherske forskellige 
gennemførelsesteknikker og 
visualiseringsværktøjer, fx overhead, 
tavle, flip-over og skriftlige oplæg. 

Valgfaget ”præsentationsteknik og 
personlig fremtræden” er særligt 
relevant for alle elever, der skal til 
fagprøve eller på anden vis klædes på til 
at præsentere for en større forsamling 
mennesker.  
  
Eleven skal lære at bruge forskellige 
redskaber og værktøjer ifm. 
præsentation og instruktion. 
Eleven skal kunne anvende forskellige 
gennemførelsesteknikker på 
tilfredsstillende vis.   
Eleven skal vide, hvor han/hun kan 
finde information om diverse 
hjælpeværktøjer ifm. præsentation og 
instruktion 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med høj grad af 
involvering af eleverne. Eleverne bliver 
inddraget dels ved fremlæggelser på 
klassen samt involvering af praktiske 
eksempler fra elevernes 
praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt. 
Der vil i ugen indgå rollespil og, 
fremlæggelser samt alternative øvelser 
såsom Hand shake, Elevatortale mm. 

Gaffeltruckcertifikat 
(35178) 

 Eleven skal kunne føre og betjene 
gaffeltruck og selvkørende gaffelstablere 
under overholdelse af gældende 
sikkerhedsbestemmelser og i 
overensstemmelse med færdselslovens 
krav vedrørende kørsel med gaffeltruck.  

 Eleven skal kunne transportere varierende 
godstyper i reolgange og snævre rum samt 
på ramper og pladser. 

Formålet er, at eleven opnår 

færdigheder i at føre og betjene en 

gaffeltruck i forskellige 

transportsituationer. 

Aktiviteterne foregår i skolens 
truckafdeling og samkøres med øvrige 
kursister på truckcertifikat. 
De primære aktiviteter er teoretisk 
gennemgang og praktisk øvelse. 
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 Eleven skal kunne optage og afsætte gods i 
forskellige højder i forskellige reoltyper og 
blokstablere. 

 Eleven skal kunne udfylde dele af den 
praktiske funktion i virksomhedens 
logistikkæde, blandt andet gennem 
kommunikation og samarbejde. 

Projektskrivning 
(9992) 

 Eleven kan udarbejde en 
problemformulering, med afgrænsning af 
problemområde, herunder bevidst til- og 
fravalg 

 Eleven har viden om projektarbejde som 
arbejdsform samt rapportskrivning 

 Eleven kan opbygge en projektrapport 
således, at der er sammenhæng mellem 
problemformulering, analyse og konklusion 

 Eleven kan præsentere resultatet af 
projektet i rapportform og anvende 
retningslinjer for god rapportskrivning 

 Eleven kan omsætte projektets 
hovedkonklusioner i kort form, 
eksempelvis som nyheder på nettet, intern 
nyhedsformidling osv. 

Formålet er, at eleven får hjælp og 

støtte til udarbejdelse af 

fagprøveprojektet, som tager 

udgangspunkt i at udvikle nye og 

innovative arbejdsprocesser til et af 

afgrænset område i 

handelsvirksomheden 

Selvstændigt arbejde med eget 
fagprøveprojekt med støtte fra 
underviser  

 


