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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.  

 

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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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 

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 grundforløbets 1. del er planlagt med 26 klokketimers lærerstyret undervisning 

pr. uge, samt 1 kontaktlærertime. 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 adgangskravet med minimum 

karakteren 02 i dansk og matematik.  

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering: 

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 

 Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på 

 Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres for eksempel i 

forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv 

 Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, 

eksempelvis fra medier og litteratur 
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Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen og sker 

gennem samtale med kontaktlærer og/eller vejleder. 

2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om 

uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med 

skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at afklare 

om uddannelsen er den rigtige for eleven, og sker ved samtale og evt. FVU-test. 

3. Vurdering af eleven behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den 

ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen 

karakter og brug af øvrige støttemuligheder. Dette sker indledningsvist i introsamtalen med 

studievejleder forud for opstart på uddannelsen og løbende i samtaler med kontaktlærer og/eller 

studievejleder. 

Elevens personlige uddannelsesplan udarbejdes senest 2 uger efter opstart på uddannelsen. 

EUV-elever indleder uddannelsen med en realkompetencevurdering (RKV) af varighed på mellem 

½ dag og op til 3 dage. 

 

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. 0 Grundforløbets første del 

Fagretningen EUD Business målrettet uddannelserne Handelsuddannelse med specialer, 

Eventkoordinator og Detailhandelsuddannelse med speciale. 

Bekendtgørelse for erhvervsuddannelser 

2.1 Praktiske oplysninger  
Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 

 

Uddannelsesleder 

Mona Syndergaard 

msy@herningsholm.dk 

Mobil: 25 42 45 29 

 

Skolesekretær 

Heidi Lindberg 

hli@herningsholm.dk 

Direkte 72 13 46 05 

 

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 

 

2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag 
Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning med vekslen mellem teoretisk 

gennemgang, opgaveløsning individuelt og gruppevist, fremlæggelser, gæstelærere, 

virksomhedsbesøg samt projektarbejde.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
mailto:msy@herningsholm.dk
mailto:hli@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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Undervisningen i grundforløbets 1. del er planlagt tværfagligt ud fra nedenstående temaer, hvor 

både grundfag og erhvervsfag inddrages. Formålet med projekterne er at give særlig indsigt i 

faglighederne inden for uddannelserne i fagretningen, samt lægge fundament for gode 

studievaner i uddannelsen. 

I minimum 2 projekter samarbejdes med lokale virksomheder. Dette har flere formål: 

 At give eleven mulighed for praktisk opgaveløsning målrettet det erhvervsliv, som eleven 

efter grundforløbets afslutning skal være en del af 

 At give eleven indsigt i arbejdsopgaver og karrieremuligheder i lokale virksomheder 

 At øge lokale virksomheders kendskab til eleverne og dermed foranledige indgåelse af 

uddannelsesaftaler 

Forløbet afsluttes med en fælles afslutningsmesse med de øvrige GF1-fagretninger, hvor der 

konkurreres i innovation og entreprenørskab. 

Temaer 
 Erhvervsfag 1: Intro  Create your own brand 

 Verdensmål og bæredygtighed  Praktik i en virksomhed 

 Fit Living  Eventmakers 

 Online og Digital Handel  Black Friday 

 Jobsøgning med video  Innovation og entreprenørskab 
 

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 grundforløbets 1. del vægtes motion og bevægelse højt, som en social aktivitet, som både kan 

foregå klassevis eller sammen med alle fagretninger f.eks. med fælles atletikdag, skøjtedag og 

deltagelse i Ung Cup med enten rundbold eller fodbold. Derudover kan motion og bevægelse 

foregå som en integreret del af undervisningen, hvor bevægelse lægges ind i de faglige aktiviteter. 

Virksomhedsforlagt undervisning 
Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at forlægge undervisningen fra grundforløbets 1. del 

til virksomheder. 

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Undervejs i grundforløbes 1. del sker en løbende vurdering af elevens kompetencer og 

forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vurderingen sker særligt på baggrund af to 

forhold: 
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Elevens faglige kompetencer 
Underviserne giver løbende feedback og feed-forward på elevens løsning af opgaver og dermed 

faglige kompetencer. På undervisernes teammøder sker løbende samlede tværfaglige vurderinger 

af elevens faglige niveau, og såfremt det vurderes at elevens gennemførsel vil være problematisk, 

indstilles eleven til en samtale ved studievejlederen. Denne samtale kan enten være af vejledende 

karakter, hvor eleven vejledes til hvad han/hun skal gøre for at opnå de konkrete læringsmål f.eks. 

ved hjælp af støtteordning el. lign. eller en udmeldelsessamtale, hvor det ikke længere skønnes 

realistisk at eleven kan gennemføre uddannelsen. 

Forud for afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer i grund- og valgfage indkaldes elever, 

hvis gennemsnit vil påvirke adgang til hovedforløbet negativt til en vejledningssamtale ved 

studievejlederen, der vejleder om karakterkrav ved grundfagseksamen samt muligheder for afbrud 

af uddannelsen inden den endelige standpunktskarakter afgives, for derved at give eleven 

mulighed for at starte forfra på uddannelsen på et senere tidspunkt, når eleven vurderes klar til 

det. 

Elevens personlige og almene kompetencer 
Her vurderes eleven løbende ud fra en helhedsbetragtning af elevens mulighed for at gennemføre 

både grundforløbet og hovedforløbet. 

Eleven vurderes ud fra følgende forhold: 

 Elevens fremmøde og fravær. Dette fokus for dels at sikre at elevens gennemførsel af 

uddannelsen fortsat er faglig realistisk og dels med henblik på mødestabilitet i 

praktikvirksomheden.  

 Ved 10 timers fravær afholder kontaktlæreren en samtale med eleven, hvor årsagen 

 til fraværet klarlægges og eventuelle støttetiltag kan iværksættes 

 Ved 20 timers fravær indkaldes eleven til ”brev 1-samtale” ved studievejlederen. 

 Samtalen har karakter af en bekymringssamtale i forhold til elevens mulighed for 

 gennemførsel af uddannelsen og identificering af mulige støttetiltag.  

 Ved 40 times fravær indkaldes eleven til ”brev 2-samtale” ved uddannelseslederen. 

 Samtalen har ligeledes karakter af en bekymringssamtale i forhold til elevens 

 mulighed for gennemførsel af uddannelsen og identificering af mulige støttetiltag, 

 men har tillige det element at manglende overholdelse af indgåede samtaler har den 

 konsekvens, at eleven udmeldes af uddannelsen uden yderligere varsel. 

 Elevens studieaktivitet. Underviserne laver løbende vurdering af elevens studieaktivitet, 

hvilket sker på baggrund af elevens aktivitet i undervisningstimerne, opgaveløsning og 

afleveringer. 
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 Elevens samarbejdsevner. Underviserne vurderer løbende elevens evne til at samarbejde 

med andre elever f.eks. i forbindelse med gruppearbejde samt elevens evne til at være ”en 

god kammerat”. 

 

Ved manglende studieaktivitet og/eller samarbejdsevner indkaldes eleven ligeledes til ”brev-

samtaler” af samme karakter som ved fravær. Der skelnes ikke mellem årsag til brevsamtalen, dvs. 

eleven kan være indkaldt til brev 1-samtale f.eks. pga. fravær og brev 2-samtale pga. manglende 

studieaktivitet.  

2.4 Undervisningen i grundforløbes første del 
Undervisningen på grundforløbets 1. del tilrettelægges med udgangspunkt i overgangskravene til 

det studiekompetencegivende år for de merkantile erhvervsuddannelser: 

Grundfag: Dansk niv. C 4 uger 

Valgfag: Engelsk niv. C 3 uger 

Erhvervsfag 1 

Samlet 12 uger Erhvervsfag 2 

Erhvervsfag 3 

 

Grund- og valgfag vil delvist være integrerede i temaerne. 

Se endvidere målmatrix i afsnit 3 for indhold i fagene. 

2.5 Ny Mesterlære 
Såfremt virksomhed og elev ønsker at indgå en uddannelsesaftale på Ny Mesterlære-ordning, kan 

parterne kontakte skolen for at få vejledning herom. Dette være sig de overordnede regler og 

forhold omkring aftaletypen eller hjælp til selve blanketudfyldelsen. Når aftalen er indsendt til 

skolen tager kontaktlæreren for Ny Mesterlære-eleverne kontakt til virksomheden og træffer 

aftale om besøg i virksomheden for udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med elev og 

virksomhed. Uddannelsesplanen udarbejdes individuelt med udgangspunkt i elevens- og 

virksomhedens behov, dog inden for normeret tid. 

Uddannelsesplanen viser hvilke fag og kompetencer, som eleven forventes at opnå i virksomheden 

og hvilke fag og kompetencer eleven undervises i på skolen. Undervisningen tilrettelægges typisk 

med 1-3 skoledage pr. uge afhængig af mængden af skoleundervisning og placeringen, som sker i 

samråd med virksomheden.  
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Forløbet afsluttes med en praktisk Ny Mesterlære-prøve i virksomheden, der har til hensigt at 

vurdere om eleven har opnået kompetencer tilsvarende de kompetencer, som andre elever opnår 

på grundforløbets 2. del. Prøven vurderes bestået / ikke bestået. 

2.6 Bedømmelsesplan 
På grundforløbets 1. del sker løbende bedømmelse, feedback og feed-forward jf. afsnit 2.3. 

For de enkelte grund- og valgfag er tillige udarbejdet fælles bedømmelseskriterier, så det er synligt 

for elev og eventuelt censor, hvordan fagmålene i faget vægtes lokalt. 

Der udtrækkes et grund- eller valgfag til eksamen på grundforløbets 1. del., hvor eksamen 

afholdes inden for de sidste 3-5 uger af grundforløbet.  

2.7 Eksamensregler 
For at kunne indstilles til eksamen, skal eleven have udarbejdet og afleveret de i fagene 

obligatoriske dokumentationsopgaver. Ved manglende aflevering inden for tidsfristen, indstilles 

eleven ikke til eksamen. 

Overordnet henvises til skolens eksamensreglement. Forud for eksamen gennemgås 

eksamensreglementet med eleverne, ligesom en version målrettet merkantile uddannelser gøres 

tilgængelig på Teams / Ludus.  

Der er tre versioner af denne; Grundforløb 1 og 2 Herning, Grundforløb 2 Ikast og EUX-

studiekompetencegivende år. 

Den enkelte underviser sikrer at elever og eventuelt censor har adgang til oversigt over 

eksaminationsgrundlag og bedømmelseskriterier, mens bedømmelsesgrundlaget udarbejdes af 

den enkelte elev jf. fagbekendtgørelsen. 

På grundforløbets 1. del eksamineres enten med caseeksamen eller eksamenstræk. Ved 

caseeksamen udarbejder eleven eksaminationsgrundlaget på en casearbejdsdag, som afleveres 

efter en fastsat tidsplan på dagen, og eksamineres den efterfølgende dag. Det er censor der 

bestemmer, hvilke opgaver fra caseopgavehæftet den enkelte elev eksamineres i. Såfremt der jf. 

fagbekendtgørelsen er krav om inddragelse af tidligere udarbejdet materiale f.eks. portfolio 

inddrages dette til eksamen. Ved eksamenstræk, trækker eleven emnet til eksamen, som 

forberedes inden den mundtlige eksamination. 

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
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2.8 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til 
skolepraktik 
Inden for fagretningen udbydes kontoruddannelsen med specialeretningen administration, 
handelsuddannelsen med specialeretningen salg og detailhandelsuddannelsen med 
specialeretningen salgsassistent med skolepraktik på Herningsholm Erhvervsskole.  
 
Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af grundforløbets 2. del 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 
handelsuddannelsen 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. 

2.9 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i 
uddannelser med adgangsbegrænsning 
Kontoruddannelsen har ikke adgangsbegrænsning. 

Detailhandelsuddannelsen har ikke adgangsbegrænsning. 

Handelsuddannelsen har ikke adgangsbegrænsning. 

Eventkoordinatoruddannelsen har adgangsbegrænsning med kvote. Herningsholm Erhvervsskole 

er tildelt følgende antal kvotepladser til uddannelsen: 

2018 10 kvotepladser 

2019 10 kvotepladser 

2020 Ingen kvote 

 

http://www.praktikpladsen.dk/
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Eftersom der er begrænset søgning på uddannelsen tildeles pladserne efter ”først-til-mølle-

princippet”, da alle kvotepladser ikke forventes at blive brugt. I november laves en vurdering af 

hvorvidt skolen forventer at få brugt alle kvotepladser, hvorefter andre grundforløbsskoler 

tilbydes at overtage eventuelle overskydende kvotepladser. 
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3. Læringsaktiviteter 

3.1 Varighed 
Varigheden for grundforløbets første del er 20 uger og har altid opstart i august. 

3.2 Lærerkvalifikationer 
Lærerteamet omkring EUD Business er som følgende: 

Pia Brændgaard pb@herningsholm.dk Koordinator EUD Business 

John Steen Jungdal jsj@herningsholm.dk   Kontaktlærer 
Underviser i engelsk og  
erhvervsfag 

Morten Karlsmose Laursen mola@herningsholm.dk Underviser i erhvervsfag 

Sanne Stenroos Hauschild Saha@herningsholm.dk  Underviser i dansk og 
erhvervsfag 

Lone Liff Lli@herningsholm.dk  Underviser i erhvervsfag 

 

3.3 Afdelingens bygninger og ressourcer 

 

Afdelingen er placeret i Handelshuset, Bygning 2, 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 

mailto:pb@herningsholm.dk
mailto:jsj@herningsholm.dk
mailto:mola@herningsholm.dk
mailto:Saha@herningsholm.dk
mailto:Lli@herningsholm.dk
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hjemtages i grundforløbets varighed. Ligeledes er der mulighed for at låne særlige pc’ere med 

Adobe-pakken til kreativt grafisk arbejde. 

Bygningen deles med 10. klasse på Herningholm.dk 

3.4 Læringselementer 
På de følgende sider ses ”mål-matrix” for fag og læringsaktiviteter på EUD Business. 

 

 

 

 

 

 



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

EUD Business, Grundforløb 1 
 

 
 

 

Fag: Dansk niv. C 
 

Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala med muligt udtræk til eksamen 

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  

Kommunikation  

1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i 
komplekse almene og erhvervsfaglige situationer med 
brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i 
forhold til formål og situation 

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere 
hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre 

3. Eleven kan reflektere over samspillet mellem formål og 
forskellige former for kommunikation samt egen rolle og 
ansvar i kommunikationssituationen 

4. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier 
hensigtsmæssigt, reflekteret og kritisk til 
kommunikation, informationssøgning og formidling 

5. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og 
indgå i kritisk dialog om virksomheders interne og 
eksterne kommunikation 

6. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i 
diverse kontekster inden for erhverv, uddannelse, 
samfund og danskfaget 

Læsning  

1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i 
almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende 
relevante læsestrategier i forhold til læseformål, 
teksttype og kontekst 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk 
informationssøgning med relevans for erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til 
teksttyper forberede og gennemføre læsning af relevans 

  Eleven skal: 
styrke og udvikle faglige og personlige 
kompetencer 
styrke sine forudsætninger for at 
benytte det danske sprog i forskellige 
sammenhænge af almen og 
erhvervsfaglig karakter 
styrke sine forudsætninger for 
kommunikation, samarbejde, 
erkendelse, læring, oplevelse, 
tolerance og fællesskab 
udvikle sin sproglige bevidsthed for at 
blive bedre til at kommunikere 
mundtligt, skriftligt og via medier, der 
kombinerer lyd, billede og tekst 
med forståelse kunne lytte, læse og 
deltage i samtale ud fra forskellige 
tekster og teksttyper om erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag. 
styrke sine innovative, kreative, 
analytiske og kritiske evner  
kunne løse opgaver og møde 
udfordringer, som eleven møder i 
erhverv, uddannelse, samfund og 
dagligdag. 

 
 

 Teorigennemgang 

 Klasseundervisning  

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde  

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle analytiske øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse 

 Tværfagligt projektarbejde 

 Tværfaglig og helhedsorienteret 
undervisning 

 Bevægelse i undervisningen 
 



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

EUD Business, Grundforløb 1 

17 
 

 

for erhverv, uddannelse og samfund og efterfølgende 
indgå i kritisk dialog om denne læsning 

Fortolkning 

1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv 
og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 

2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er 
relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 
og anvende relevante analysemodeller 

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af 
tekster, relateret til erhverv, historie, uddannelse, 
samfund og dagligdag, på grundlag af analyse og 
diskutere og vurdere tolkningen. 

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster 
relateret til erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 
på grundlag af analyse og indgå i kritisk dialog om sin 
vurdering 

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, 
historie, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag 
af analyse 

Fremstilling  

1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke 
sig forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og situation 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt 
korrekte, varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige 
tekster ved brug af teksttyper, der er relevante i forhold til 
emner og kontekster inden for erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag 

3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra 
uddannelse og erhverv om egne og andres skriftlige 
produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre 
og sproglig stil og grammatisk forståelse 
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4. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med relevans for erhverv, 
uddannelse og samfund 

Fag: Engelsk niv. C 
 

Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala med muligt udtræk til eksamen   

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter 

Eleven skal kunne:  
1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og 

alsidige emner. 
2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om 

alsidige og varierede emner, 
3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et 

sammenhængende sprog med alsidigt og varieret 
ordforråd inden for varierede emner, genrer og 
situationer, 

4. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og 
varierede tekster og teksttyper, 

5. redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et 
forberedt stofområde, 

6. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere 
varierede og komplekse emner i et sprog afpasset til 
situation og samtalemønster, 

1. udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et 
sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse 
emner og kontekster, 

2. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og 
informationer skriftligt inden for alsidige og varierede 
emner, tekster og situationer og 

3. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, 
animation og lyd, til at kommunikere med sikkerhed og 
variation mundtligt og skriftligt. 

Eleven skal:  

Kunne forstå indholdet af skriftlig og 
mundtlig engelsk indenfor en bred vifte 
af forskellige emner. 

Styrkes i at kunne tale et 
sammenhængende engelsk med et 
varieret ordforråd indenfor forskellige 
teksttyper og emner. 

Kunne forklare og uddybe indholdet i 
forskellige tekster og skal kunne 
forberede, uddybe og præsentere 
forskellige emner mundtligt. 

Deltage aktivt i samtaler på engelsk på 
forskellige niveauer i undervisningen, 
tilpasset situationen. 

Skrive sammenhængende engelsk med høj 
grad af grammatisk præcision ud fra 
forskellige teksttyper om erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag. 

 Kunne styrke sin evne til at anvende, 
bearbejde og analysere viden indenfor 
forskellige emner og tekster. 

Udvikle sin sproglige bevidsthed for at blive 
bedre til at kommunikere sikkert 
mundtligt, skriftligt og via medier, der 
kombinerer lyd, billede og tekst.   

  

Teorigennemgang 

Klasseundervisning  

Dialog og diskussion på klassen 

Gruppearbejde  

Elevfremlæggelser  

Individuelle analytiske øvelser   

Selvstændig faglig fordybelse   

Individuelt, skriftligt arbejde 

Virksomhedsinddragelse 

Tværfagligt projektarbejde 

Tværfagligt og helhedsorienteret 
undervisning  

Bevægelse i undervisningen 
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Fag: Erhvervsfag 1 

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter  

 
Eleven skal kunne:  
 
1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter 
instruktion. 

2. Anvende forståelse for bæredygtighed, 
arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en 
arbejdsproces. 

3. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i 
flere erhvervsfaglige uddannelser. 

 
Eleven skal:  

1. Løse små praktiske opgaver inden for 
de merkantile uddannelser.  

2. Referere arbejdsmiljøcirklen og 
ergonomiske begreber.  

3. Løse simple opgaver inden for 
bæredygtighed og miljø. 

4. Ud fra blandt andet besøg på andre 
fagretninger, tage aktiv stilling til, 
hvilken fagretning eleven vil fortsætte 
på. 

5. Kan benævne forskellige 
virksomhedstyper og navngive firmaer 
inden for disse typer 

  
 
 
Intro til uddannelserne 
 
Arbejde med et miniprojekt der omhandler 
planlægning og markedsføring af en event på 
skolen. 
 
Gennemgang/oplæg og opgave vedr. 
arbejdsmiljøcirklen og ergonomi. 
 
Gennemgang/oplæg og opgave vedr. 
bæredygtighed og miljø. 
 
Fagchallenge, hvor eleverne besøger de fem 
andre fagretninger. 
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Fag: Erhvervsfag 2   

Fagmål (målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter 

 
Eleven skal kunne:  
 
1. Anvende forståelse hvordan en produktiv og 
inkluderende arbejdspladskultur kan skabes. 

2. Anvende forståelse for samarbejde og samspils 
betydning i en arbejdsproces. 

3. Planlægge og tilrettelægge enkle 
arbejdsprocesser. 

4. Diskutere arbejdspsykologiske emner og 
interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers 
adfærd. 

5. Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i 
samarbejde om arbejdsopgaver. 

6. Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og 
overskuelige eksempler på samspillet mellem den 
enkelte medarbejder og virksomheden. 

 

Praktikpladssøgning:  
1. Beskrive forskellige typer af virksomheder og 
praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer. 
2. Beskrive egne kompetencer og sætte personlige 
uddannelsesmål. 
3. Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning. 
4. Anvende forskellige metoder og værktøjer til at 
dokumentere og formidle sine kompetencer ved 
skriftlige ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder 
anvende obligatoriske it-værktøjer. 
5. Anvende værktøjer til at opbygge netværk. 

 
Eleven skal:  

 

1. Opstille punkter/faktorer der er vigtigt 
for et godt psykisk arbejdsmiljø 

2. Fortælle om processer i det 
gruppearbejde eleven deltager i og 
foreslå enkle forbedringer 

3. Angive forskellige hensyn der skal tages 
ved samarbejde med forskellige 
nationaliteter 

4. Opstille et simpelt gantkort med 
milestones 

5. Kunne indgå i forskellige roller i 
gruppearbejdet/"virksomheden" 

  

 

 

Eleverne arbejder med målene i en 

vekselvirkning mellem korte oplæg og praktisk 

arbejde via opgaveløsning i en række 

beskrevne projekter.  

 

Undervisningsforløbene og projekterne 

indeholder mål fra flere forskellige erhvervsfag 

og skal til sammen give en helhed i elevens 

bevidsthed og forståelse af, hvad de enkelte 

opgaver og discipliner skal bruges til i praksis. 

 

I denne helhedsorienterede pædagogik 

arbejdes med feed-forward, hvor eleverne i 

dialog med underviserne bliver bevidst om, 

hvad eleven kommer til at beskæftige sig med 

og hvilken sammenhæng der er til praksis i de 

tre uddannelser.  

 

Eleverne arbejder individuelt og i grupper. 

Hovedvægten i forhold til dette erhvervsfag 

ligger på gruppearbejde. 
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6. Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til 
uddannelsesønsker, egne kompetencer og 
efterspørgslen på arbejdsmarkedet. 
  
Samfund og sundhed. 
1. Formidle og diskutere grundlæggende 
samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige 
problemstillinger. 
2. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder 
i samfundet. 
3. Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på 
samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen 
i virksomhederne, herunder de sundheds- og 
miljømæssige aspekter. 
4. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder 
på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 
organisationer samt deres regulering i det fagretslige 
system. 
5. Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den 
enkeltes levevilkår og sundhed, herunder 
privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som 
personlig hygiejne, kost og fysisk form. 
6. Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder 
seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet. 
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Fag: Erhvervsfag 3   

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter  

 
Eleven skal kunne:  
 
Niveau 1:  

1. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. 

2. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og 
–metoder kan anvendes. 

3. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder. 

4. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser. 

5. Samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

6. Fungere i forskellige samarbejdssituationer. 

Niveau 2:  

7. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige 
arbejdsprocesser 

8. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder 
roller og konflikttyper 

9. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet 
 
 
Faglig dokumentation:  
  
Niveau 1:  
1. Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i 
en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende 
statistik, følge en vejledning. 
2. Udarbejde relevant faglig dokumentation som 
arbejdssedler, egenkontrol o.l. 
3. Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, 
metoder og resultater. 

 

Eleven skal: 

 

1. Opstille og følge en tidsplan med 
angivelse af tidsforbrug med 
anvendelse af excel 

2. Referere forskellige 
planlægningsværktøjer- og 
metoder og disses fordele og 
ulemper 

3. Udvise hensyn og forståelse for for 
andres mening og synspunkt 

4. Evaluere eget og andres arbejde og 
indsats i en gruppe 

5. Referere udfordringer i forbindelse 
med globaliseret samarbejde 

6. Kunne redegøre for sin egen rolle i 
en gruppe og referere forskellige 
mennesketypers påvirkning i et 
samarbejde 

  
 
 
Eleverne arbejder med målene i en 
vekselvirkning mellem korte oplæg og praktisk 
arbejde via opgaveløsning i en række 
beskrevne projekter.  
 
Undervisningsforløbene og projekterne 
indeholder mål fra flere forskellige erhvervsfag 
og skal til sammen give en helhed i elevens 
bevidsthed og forståelse af, hvad de enkelte 
opgaver og discipliner skal bruges til i praksis. 
 
I denne helhedsorienterede pædagogik 
arbejdes med feed-forward, hvor eleverne i 
dialog med underviserne bliver bevidst om, 
hvad eleven kommer til at beskæftige sig med 
og hvilken sammenhæng der er til praksis i de 
tre uddannelser.  
 
Eleverne arbejder individuelt og i grupper. 
Hovedvægten i forhold til dette erhvervsfag 
ligger på gruppearbejde. 
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4. Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, 
metoder og resultater. 
Niveau 2:  
5. Vurdere forskellige former for faglig dokumentations 
anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge. 
6. Gennem egen faglig dokumentation foreslå ændringer til 
brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v. 
Faglig Kommunikation: 
  
Niveau 1:  
1. Forstå og anvende faglige udtryk og begreber. 
2. Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der 
relevante i forhold til fagretningen. 
3. Søge og anvende relevante informationer og 
procedurebeskrivelser. 
4. Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er 
afpasset modtageren. 
Niveau 2:  
5. Vurdere forskellige samarbejds- og 
kommunikationsformer. 
6. Analysere forskellige kommunikationsprocesser på 
baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, 
f.eks. afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikation. 
7. Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. 
sms, tale, og skriftlig kommunikation. 
Innovation:  
  
Niveau 1:  
1. Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem 
forskellige typer af innovation. 
2. Anvende innovative metoder i opgaveløsning. 
3. Anvende innovationsredskaber og indgå i 
innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave. 
Niveau 2:  
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4. Afprøve egne idéer eller forslag til ændringer af 
arbejdsprocesser. 
5. Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af 
eksisterende metoder til løsning af faglige problemstillinger. 
Metodelære:  
  
Niveau 1:  
1. Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, 
der er mest hensigtsmæssige i en given situation. 
2. Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og 
deres relevans i konkrete sammenhænge. 
3. Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre 
som miljø, sikkerhed og kvalitet. 
4. Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder. 
5. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen 
praktiske arbejdsproces. 
Niveau 2:  
6. Indgå i en dialog om forskellige arbejdsmetoders 
anvendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. 
7. Diskutere valgte arbejdsmetoder i en given 
arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre 
metoder. 

 


