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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 2. del 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 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. 
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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.  

2. 0 Grundforløbets anden del 

Uddannelse: Kontoruddannelse med specialer 

Bekendtgørelse for erhvervsuddannelser 

Bekendtgørelse for Kontoruddannelsen 

2.1 Praktiske oplysninger  

Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 

 

Uddannelsesleder 

Mona Syndergaard 

msy@herningsholm.dk 

Mobil: 25 42 45 29 

 

Skolesekretær 

Pernille Sand Andersen 

pean@herningsholm.dk 

Direkte 72 13 47 34 

 

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.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200730
mailto:msy@herningsholm.dk
mailto:pean@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 

Undervisningen på grundforløbets 2. del foregår i hhv. Herning og Ikast. I Herning målrettes 

undervisningen unge under 25 år på EUD og EUX, mens undervisningen i Ikast målrettes EUV-

elever, afkortede studenterforløb samt andre med afkortede forløb. EUV elever optages efter 

særligt ønske i Herning ud fra en pædagogisk og didaktisk vurdering.  

EUX-studiekompetenceåret foregår kun i Herning.    

Herning 

På grundforløbets 2. del samkøres undervisningen i grundfagene sammen i følgende uddannelser: 

kontoruddannelsen, detailuddannelsen, handelsuddannelsen og eventkoordinatoruddannelsen.  

Undervisningen tilrettelægges som klasseundervisning med vekslen mellem teoretisk 

gennemgang, opgaveløsning individuelt og gruppevist, fremlæggelser, gæstelærere, 

virksomhedsbesøg samt projektarbejde.  

Undervejs i grundforløbets 2. del er planlagt 2 tværfaglige projekter i samarbejde 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 

Det uddannelsesspecifikke fag samkøres i den grad det er muligt med elever fra handels- og 

eventkoordinatoruddannelserne, mens en del af undervisningen foregår målrettet 

kontoruddannelsen, ligesom den afsluttende prøve sker målrettet efter uddannelsens 

kompetencemål. 

På studiekompetenceåret tilrettelægges undervisningen med udgangspunkt i det gymnasiale 

niveau med tydelig forventning til elevtid ud over den skemalagte undervisning. For den samlede 

EUX-uddannelse er elevtiden på 400 timer, som fordeles på grundfagene i grundforløbets første 

del, grundfag og det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets anden del, mens hovedvægten 

afholdes på det studiekompetencegivende år. 

På studiekompetenceåret trænes eleverne i skriftlige projekter igennem en progression: 

 Mini Mindre Skriftlig Opgave (MSO) 

 Mindre Skriftlig Opgave (MSO) 

 Den obligatoriske Større Skriftlig Opgave (SSO) 

 Eksamensprojekt 

Hertil kommer projekter og dokumentationsopgaver i flere fag jf. fagbekendtgørelserne. 
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Ikast 

I Ikast-afdelingen opbygges undervisningen moduliseret og med udgangspunkt i den enkelte elevs 

individuelle uddannelsesplan. Her er løbende optag, typisk 2-3 gange pr. måned, hvorfor der ikke 

er klasseundervisning, men i stedet arbejder eleverne med selvinstruerende materiale, med 

mulighed for vejledning af en tilstedeværende underviser. Eleven får løbende feedback og feed-

forward på opgaveløsningen via It’s Learning, som underviseren bruger som vigtigste 

kommunikationsværktøj. 

Undervisningsmaterialer i grundfagene samkøres mellem detail-, handels- og kontoruddannelsen. 

Som eleven i Ikast-afdelingen er der tillige mulighed for at gennemføre uddannelsen som online-

elev, hvor eleven dagligt skal indsende aktivitetsmails til kontaktlæreren som dokumentation for 

studieaktivitet, ligesom den løbende opgaveaflevering ligger til grund for feedback og feed-

forward på samme måde som med fremmøde eleverne. For online-elever er der tillige mulighed 

for vejledning om aftenen efter aftale med den enkelte underviser. 

For elever på EUX er det muligt at gennemføre uddannelsens grundforløb 2 med EUX både med 

fremmødeundervisning og online, mens det studekompetencegivende år udelukkende udbydes i 

Herning.   

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 2. del planlægges motion og bevægelse primært som en integreret del af 

undervisningen, hvor bevægelse lægges ind i de faglige aktiviteter, men kan ligeledes være motion 

som afbræk i undervisningen f.eks. et spil fodbold, rundbold eller lign. 

I Ikastafdelingen er der indlagt fast motion og bevægelse hver dag med udgangspunkt i den voksne 

elevgruppe. Her kan eleverne vælge mellem gåtur, sociale spil f.eks. kongespil, petanque el. lign. 

eller motion i de udendørs motionsredskaber. I skoleåret 2018/19 indrettes desuden ”ergonomi-

hjørne” hvor der er mulighed for at lave særlige øvelser målrettet handels- og kontorområdet med 

meget arbejde ved pc. 

Virksomhedsforlagt undervisning 

Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at forlægge undervisningen fra grundforløbets 2. del 

til virksomheder.  
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2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 

Undervejs i grundforløbes 2. del og EUX-studiekompetenceåret sker en løbende vurdering af 

elevens kompetencer og forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vurderingen sker særligt 

på baggrund af to forhold: 

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 indkaldes elever, hvis gennemsnit ikke 

vil kunne give eleven adgang til hovedforløbet 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, samt eventuelt det studiekompetencegivende år på EUX. 

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.  

EUV 

Som udgangspunkt foretages realkompetencevurdering af EUV-elever forud for opstart på 

forløbet, og har en varighed mellem ½ og 3 dage. Realkompetencevurderingen foretages med 

udgangspunkt i den dokumentation som eleven fremsender eller medbringer til RKV-samtalen. 

Såfremt det ikke er muligt at fastsætte, hvorvidt eleven har de faglige kompetencer eller ej, kan 

eleven indstilles til en praktisk vurdering f.eks. en test i it-færdigheder eller sprogtest i engelsk. 

Disse test kan ske i alle grundfag samt det uddannelsesspecifikke fag.  

På baggrund af RKV’en udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan, hvor længden på 

uddannelsen og undervisning i de enkelte fag fastsættes. 

2.4 Undervisningen i grundforløbes anden del 

Uddannelsens opbygning 

EUX:  

 

Undervisningen på grundforløbets 2. del tilrettelægges med udgangspunkt i overgangskravene til 

Kontoruddannelsen: 

Grundfag  
Afsætning niv. C 

I tilfælde af merit tilbydes eleven faget ”brush-up 
afsætning”, så eleven derved bliver klar til de faglige krav til 
grundforløbsprøven. 

Grundfag 
Erhvervsøkonomi niv. C 

I tilfælde af merit tilbydes eleven faget ”brush-up 
afsætning”, så eleven derved bliver klar til de faglige krav til 
grundforløbsprøven. 

Grundfag 
It niv. C 

I tilfælde af merit tilbydes eleven faget ”brush-up 
afsætning”, så eleven derved bliver klar til de faglige krav til 
grundforløbsprøven. 

Evt. GF 1 GF2 EUX
EUX-

studiekomp. 
år

Hovedforløb
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Grundfag  
Matematik niv. C 

I tilfælde af merit tilbydes eleven faget ”brush-up 
matematik”, så eleven derved bliver klar til de faglige krav 
til grundforløbsprøven. 

Grundfag  
Organisation niv. C 

I tilfælde af merit tilbydes eleven faget ”brush-up 
organisation”, så eleven derved bliver klar til de faglige krav 
til grundforløbsprøven. 

Det uddannelsesspecifikke 
fag Handel 

Teoretiske og praktiske kompetencer, som sammen med 
grundfagene ligger til grund for den afsluttende 
grundforløbsprøve 

 

For elever i Herning planlægges undervisningen som en vekslen med mellem de forskellige 

grundfag. En skoledag vil typisk bestå af 2 fag; ét formiddag og ét eftermiddag, men det 

uddannelsesspecifikke fag i høj grad planlægges som ”klumper af undervisning” med flere hele 

sammenhængende dage. I slutningen af forløbet er der udelukkende uddannelsesspecifikke fag, 

hvori forberedelsen til grundforløbsprøven sker. 

For elever i Ikast er undervisningen modulopbygget, hvilket betyder at eleven gennemfører 1 fag 

ad gangen i det i bekendtgørelsen fastsatte ugeantal. Eleven starter som udgangspunkt med IT, da 

det er et afgørende værktøjsfag for at kunne gennemføre resten af fagrækken. De sidste fag er det 

uddannelsesspecifikke fag, hvori forberedelsen til grundforløbsprøven sker. Eftersom eleverne i 

Ikast som udgangspunkt er EUV-elever, afkortes uddannelsestiden i tilfælde af merit. 

Elever på EUX skal forud for grundforløbets 2. del have bestået Dansk niv. C, Engelsk niv. C og 

Samfundsfag niv. C. For elever, der ikke optages på grundforløbets 1. del forud for grundforløbets 

2. del, henvises til undervisning på VUC. 

Se endvidere afsnit 3 for uddybende læringsmål og –aktiviteter i undervisningen. 

På det EUX-studiekompetence året er undervisningen tilrettelagt med følgende fag: 

 

  

 

 

 

 

  

Fag:  Fagtype: Bekendtgørelse: 

Dansk niv. A Fællesfag HHX 

IT niv. B Fællesfag HTX 

Engelsk niv. B Fællesfag HTX 

Virksomhedsøkonomi niv. B Målrettet fag HHX 

Samfundsfag niv. B Målrettet fag HHX 

Afsætning niv. B Valgfag HHX 

Erhvervsret eller tysk niv. B Valgfag HHX 

Større Skriftlig Opgave SSO   

Eksamensprojekt   
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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.  

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 og EUX-studiekompetence Prøven vurderes bestået / ikke bestået. 

2.6 Bedømmelsesplan 

På grundforløbets 2. del sker løbende bedømmelse, feedback og feed-forward jf. afsnit 2.3. 

For de enkelte grund- og uddannelsesspecifikke fag er tillige udarbejdet fælles 

bedømmelseskriterier, så det er synligt for elev og eventuelt censor, hvordan fagmålene i faget 

vægtes lokalt. Der udtrækkes et grundfag til eksamen på grundforløbets 2. del., hvor eksamen 

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

afholdes de(n) sidste dag(e) i grundforløbet. 

På EUX-studiekompetenceåret udtrækkes 5 fag til eksamen samt det afsluttende 

eksamensprojekt, som skolen planlægger som den sidste eksamen. 

Grundfagseksamen 

På kontoruddannelsen er der følgende overgangskrav der skal bestås i gennemsnit inden eleven 

kan starte på første hovedforløb eller starte i skolepraktik (SKP) 

Dansk Niveau C GF1 

Engelsk Niveau C GF1 

Samfundsfag Niveau C GF1 

Afsætning Niveau C GF2 

IT Niveau C GF2 

Erhvervsøkonomi Niveau C GF2 

Matematik  Niveau C GF2 

Organisation Niveau C GF2 

EUX studiekompetencefag (se nedenfor) EUX-studiekomp. år 
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Grundforløbsprøve 

Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve med udgangspunkt i det uddannelsesspecifikke 

fag. Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ ikke bestået. Grundforløbsprøven skal bestås for at 

give adgang til uddannelsens hovedforløb. 

2.7 Eksamensregler 

Overordnet henvises til skolens eksamensreglement. Forud for eksamen gennemgås 

eksamensreglementet med eleverne, ligesom en version målrettet merkantile uddannelser gøres 

tilgængelig på It’s Learning og Elevplan.  

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 via It’s Learning og Elevplan, mens 

bedømmelsesgrundlaget udarbejdes af den enkelte elev jf. fagbekendtgørelsen. 

På grundforløbets 2. del eksamineres med caseeksamen, hvor eleven udarbejder 

eksaminationsgrundlaget på en casearbejdsdag og mindst 2 dage senere eksamineres til eksamen. 

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. 

Grundforløbsprøven gennemføres på baggrund af materiale, som eleven har udarbejdet i det 

uddannelsesspecifikke fag, hvor eleven demonstrere kompetencerne som beskrevet i 

kompetencemålene for overgang til hovedforløbet i uddannelsen. Det er elevens ansvar at 

forberede præsentationen, så eleven demonstrere så mange kompetencer som muligt, og skal på 

opfordring kunne redegøre eller demonstrere yderligere kompetencer. 

2.8 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, 

der gør eleverne klar til uddannelsens hovedforløb, aktiviteter der sikrer fortsat tilgang til 

uddannelsen samt aktiviteter der har til formål at fremme praktikpladsudbuddet på uddannelsen. 

Ved Ny Mesterlæreaftaler sker der løbende dialog mellem skolen, praktikvirksomheden og eleven 

for at sikre, at eleven gennemfører uddannelsen på bedste vis. Den afsluttende Ny Mesterlære-

prøve udarbejdes i samarbejde mellem skole og virksomhed og afholdes i virksomheden. 

  

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
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2.9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 

Kontoruddannelsen udbydes med skolepraktik. På Herningsholm Erhvervsskole udbydes 
specialeretningen ”administration”. 
 
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 
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. 

 

2.10 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser med 

adgangsbegrænsning 

Der er ikke adgangsbegrænsning på Kontoruddannelsen 

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Oversigt over lærerkvalifikationer på grundforløbets 2. del og EUX-studiekompetenceåret ses i 

bilag 1 Lærerkvalifikationer, afsnit 4.  

I perioden 2017-2020 gennemføres efteruddannelse af alle EUD-lærerne, der var ansat ved 

reformens ikrafttræden 1.-8. 2015. Alle gennemfører modul 2 fra Diplom i Erhvervspædagogik og 

erhverver sig derved 10 ects point. 

Afdelingen har fået tilført en del nye undervisere på både EUD og EUX og den påkrævede 

efteruddannelse med gymnasiepædagogikum eller diplom i erhvervsuddannelse er derfor planlagt 

løbende i de næste år i den rækkefølge hvorved gennemførsel er praktisk mulig.  

http://www.praktikpladsen.dk/
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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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Ikast:   

 

Afdelingen er placeret i den bagerste del af bygningen Bøgildvej 12 og består af 4 

sammenhængende lokaler, samt fælles områder. Der tages udgangspunkt i en ”open learning” 

indretning, hvor eleverne vælger en placering der passer den enkelte og med mulighed for tilkald 

af underviser. I afdelingen er placeret en række stationære pc’ere, som eleverne kan benytte i 

forløbet. 

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 kontoruddannelsen. 

 

 

 

 

 

 

EUD/EUX Business 



 
 

 
 

3.2 Mål-matrix 

Grundforløb 2 

Fag: Afsætning niv. C Varighed: 2 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   
med muligt udtræk til eksamen  

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter Herning Aktiviteter Ikast  

Eleven skal kunne: 

1. Identificere 
grundlæggende 
afsætningsforhold på 
forskellige markeder, 

2. anvende simple 
afsætningsøkonomiske 
modeller i 
brancherelevante 
sammenhænge, 

3. anvende grundlæggende 
viden om konkrete 
virksomheders 
omverdensforhold, 
udbud og efterspørgsel til 
at begrunde afsætning og 
markedsføring i enkle, 
brancherelevante 
sammenhænge, 

4. forklare begrebet 
branding og 

5. bearbejde og præsentere 
informationer om en 
virksomheds 
grundlæggende 
markedsforhold. 

Eleven skal: 
 

Kunne forholde sig til 
virksomhedernes omverden og 
forhold omkring køb og salg på 
både konsument- og 
producentmarkedet. 
Anvende forskellige modeller 
tilpasset situationer og emner. 
Kunne anvende modeller inden 
for afsætning og markedsføring på 
konkrete virksomheder. 
Kunne forklare og anvende 
begrebet branding. 

Kunne analysere og præsentere en 
konkret virksomheds 
grundlæggende markedsforhold. 

  
Teorigennemgang 
Klasseundervisning 
Dialog og diskussion på klassen 
Gruppearbejde 
Elevfremlæggelse 
Individuelle analytiske øvelser 
Selvstændig faglig fordybelse 
Individuelt, skriftligt arbejde 
Virksomhedsinddragelse 
Tværfagligt projektarbejde 
Tværfagligt og 
helhedsorienteret undervisning 
Bevægelse i undervisningen 

Bevægelse i undervisningen 

 

 
Teorigennemgang 
Dialog og diskussion 
Elevfremlæggelse 
Individuelle analytiske øvelser 
Selvstændig faglig fordybelse 
Individuelt, skriftligt arbejde 

Bevægelse i undervisningen 
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Fag: Erhvervsøkonomi niv. C Varighed: 3 uger  Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   
med muligt udtræk til eksamen  

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter Herning Aktiviteter Ikast  
1. Vurdere de økonomiske 

overvejelser ved etablering af 

forskellige virksomhedstyper, 

 

 

 

 

 

 

2. anvende og skelne mellem 

regnskabsmodeller, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. anvende og kommentere 

relevante nøgletal ved analyse 

af regnskaber, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opnå kendskab til de forskellige 
virksomhedstyper, service-, handels- 
og produktionsvirksomheder og de 
forskellige forhold der kendetegner 
dem. 
vurderer de økonomiske overvejelser 
og undersøgelser, der skal gøres ved 
etablering af en virksomhed. 
 

Bruge, og skelne mellem, forskellige 
regnskabsmodeller 
(regnskabsopstillinger), herunder de 
modeller/opstillinger, der anvendes 
inden for de forskellige 
virksomhedstyper og forskellene på 
personligt ejet virksomheder contra 
virksomheder i selskabsform. Eleven 
kan forklare ligheder og forskelle.  
 

Bruge nøgletal til belysning og 
bedømmelse af indtjeningsevnen 
såsom bruttoavanceprocent, 
dækningsgrad og overskudsgrad, og 
rentabiliteten såsom afkastningsgrad, 
aktivernes omsætningshastighed og 
overskudsgrad. Eleven kan 
kommunikere om resultaterne af 
nøgletalsanalysen. 
 

  

 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 

 

 

 Teorigennemgang 

 Dialog, diskussion og fremlæggelse 
med faglærer 

 Gruppearbejde  

 Individuelle analytiske øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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4. udvælge og anvende 

kalkulationer og 

prisoptimering, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. forklare og anvende 

forskellige budgetter, 

 

 

 

6. forklare forskellige typer af 

en virksomheds omkostninger, 

 

 

 

 

 

 

 

7. forklare og anvende metoder 

inden for personalestyring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kende formålet med at udarbejde 
kalkulationer og prisoptimerings 
beregninger.  
Bruge disse værktøjer til 
virksomhedernes fastlæggelse af 
prispolitikker med det formål, at 
produkterne og ydelserne bidrager til 
virksomhedens indtjening. Der 
arbejdes med for- og 
efterkalkulationer, for både handels- 
og produktionsvirksomheder.  
 
Bruge og forklare formålet med et 
resultatbudget og likviditetsbudget, 
samt fortolke hvordan de kan indgå i 
en virksomheds økonomistyring.  
 

Kender forskellen på faste 
kapacitetsomkostninger og variable 
omkostninger og kan foretage en 
vurdering af, om variable 
omkostninger er proportionale, 
progressive eller degressive. Kan også 
skelne imellem begreberne 
omkostning, udgift og udbetaling. 
 

Forklare om de forskellige lønformer, 
der kan komme i spil inden for de 
forskellige virksomhedstyper. 
Bruge relevante nøgletal til belysning 
af personaleressourcernes effektivitet 
som fx omsætning pr. lønkrone, 
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8. Reflektere over begreber og 

modeller inden for miljø og 

social ansvarlighed. 

 

 

 

 

9. diskutere og vurdere 

faktorer, der indgår i styring af 

vareindkøb, 

 

10. vurdere virksomhedens 

hensigtsmæssige brug af et 

relevant økonomistyringssystem 

og 

 

11. selvstændigt formidle 

erhvervsøkonomiske 

informationer, mundtligt og 

skriftligt. 

overskud pr. lønkrone og omsætning 
pr. fuldtidsansat.  
 
 
 
Refleksion af betydningen af 
miljøområdet og social ansvarlighed 
for virksomhedens drift.  
Kan opstille miljøindikatorer til analyse 
af udviklingen i virksomhedens 
miljøforhold i form af indekstal.  
 
Styring og optimering af vareindkøb, 
herunder indkøbsstørrelse.  
 
 
Opnå forståelse for opbygning og 
anvendelse af økonomistyringssystem. 
 
 
Mundtlig og skriftelig formidling af 
erhvervsøkonomiske informationer.  
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Fag: Informationsteknologi (IT) 
niv. C 

Varighed: 3 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   
med muligt udtræk til eksamen  

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter Herning Aktiviteter Ikast  

1. Udføre effektiv anvendelse af 
informationsteknologi i 
brancherelevante opgaver, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. undersøge og diskutere 
virksomhedens behov for og 
bearbejdning af data, 
 
3. anvende en database til 
behandling af data og udtrække 
information fra denne, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du skal: 

Arbejde med tekst-, tal-, lyd- og 
billedbehandling for at løse relevante 
arbejdsopgaver i forskellige 
programmer 

Udarbejde præsentationer 

Udarbejde simuleringer i regneark 

Arbejde med kommunikation f.eks. 
trykt, digitalt, web-baseret materiale 
samt mail 

Løse brancherelaterede opgaver  

Anvende programmer optimalt ved 
hjælp af funktioner og genveje 

Forstå anvendelse af data i 
virksomheden 

Identificere relevante data 

Opbygge en simpel 
relationel database 

Undgå redundans i din database 

Oprette og forklare relationer 
mellem databasens tabeller 

Kende forskel på datatyper i de 
enkelte felter i databasen 

Udtrække relevant data fra 
databasen 

Forklare hvordan data fra databasen 
kan anvendes i virksomheden 

  
Teorigennemgang 

Klasseundervisning 

Dialog og diskussion på klassen  

Gruppearbejde 

Elevfremlæggelser 

Selvstændig faglig fordybelse 

Individuelt, skriftligt arbejde 

Virksomhedsinddragelse 

Tværfagligt projektarbejde 

Tværfaglig og helhedsorienteret 
undervisning  

Bevægelse i undervisningen 

 
 Teorigennemgang 

 Dialog og diskussion  

 Elevfremlæggelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse 

 Tværfagligt projektarbejde 

 Tværfaglig og helhedsorienteret 
undervisning  

 Bevægelse i undervisningen 
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4. anvende data på tværs af 
programmer, 
 
 
 
 
 
 
5. redegøre for, hvordan 
informationsteknologi kan 
anvendes til tids- og 
ressourcestyring, 
 
6. anvende modeller til analyse 
og vurdering af behov for 
informationsteknologiske 
løsninger, 
 
7. udarbejde forslag til fornyelse 
af afgrænsede dele af 
virksomhedens 
informationsteknologi, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bruge din viden og færdigheder på 
tværs af programmerne til et andet 

Vælge det mest hensigtsmæssige 
værktøj til at løse en given opgave 

Overføre data fra ét program til ét 
andet 

 
Forstå, hvordan IT kan bruges 
effektivt i driften af en virksomhed 

Forklar hvordan 
informationsteknologiske 
forandringsprocesser kan påvirke 
virksomheden og dens medarbejdere 

Komme med forslag til, hvordan en 
forandringsproces kan gennemføres i 
forhold til medarbejderne i 
virksomheden 

Forklar hvordan og hvorfor 
virksomheden kan inddrage 
relevante personer i en 
informationsteknologisk 
forandringsproces 

Komme med forslag til en 
projektorganisation til en given 
forandringsproces 

Arbejde med behovsanalyse af 
virksomhedens nye IT-systemer 

Forklare hvordan man tager nye IT-
systemer i brug i virksomheden 
(implementering) 
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8. redegøre for, hvordan 
udvikling og forandring i 
informationsteknologien 
påvirker individet, virksomheden 
og samfundet og 
 

9. reflektere over en 
brancherelevant 
informationsteknologisk 
problemstilling, samt formidle 
løsningsforslag til denne 
skriftligt og mundtligt. 

Forstå, hvilken betydning IT har for 
dig som menneske og medarbejder 

Forstå, hvordan IT har 
ændret arbejdsprocesserne i 
virksomheden og samfundet 

Forklar hvordan internettet kan 
understøtte forskellige 
arbejdsprocesser i virksomheden, 
som f.eks. E-handel 

Forklare, hvilken rolle internettet 
spiller i hverdagen, samt hvilke 
muligheder og udfordringer det kan 
give 

Argumentere og diskutere, hvordan 
forskellige udviklingstendenser kan 
påvirke individet, virksomheden og 
samfundet 
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Fag: Matematik niv. C 
 

Varighed: 5 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   
med muligt udtræk til eksamen  

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter Herning Aktiviteter Ikast  

1. Anvende matematisk 
modellering til formulering, 
afgrænsning, analyse og løsning 
af enkle som komplekse opgaver 
samt undersøgelse af spørgsmål 
fra erhverv, hverdag eller 
samfund, herunder vurdere og 
reflektere over resultatet og dets 
validitet 
(modelleringskompetence), 
2. anvende tal og symboler samt 
kendte og ukendte formeludtryk 
præcist (symbolkompetence), 
3. forstå og anvende 
matematiske begreber, 
tankegang og metoder samt 
vælge og gøre rede for forskellige 
repræsentationer af det samme 
matematiske stof (tankegangs- og 
repræsentationskompetence), 
4. formidle forhold af matematisk 
karakter mundtligt og skriftligt 
ved vekslende anvendelse af et 
præcist matematisk symbolsprog 
og hverdagssproget 
(kommunikationskompetence), 
5. anvende relevante 
hjælpemidler 
(hjælpemiddelkompetence) og 

Eleven kan selv afgrænse og opstille 
spørgsmål af mere undersøgende 
karakter, foretage beregninger, 
vurdere resultat samt inddrage 
sammenligninger og overvejelser som 
usikkerheder, fejlmargen m.m.  
 
Eleven kan anvende den matematik, 
der har indgået i undervisningen, i 
andre sammenhænge, end han/hun er 
blevet undervist i.  
 
Disse mål indgår også i 
projektforløbet.  

 

  

 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 

 

 
Teorigennemgang 
Dialog og diskussion 
Elevfremlæggelse 
Individuelle analytiske øvelser 
Selvstændig faglig fordybelse 
Individuelt, skriftligt arbejde 
Bevægelse i undervisningen 
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6. udføre og forholde sig til eget 
og andres ræsonnement 
(ræsonnementskompetence). 
 
Supplerende stof: 
 
Funktioner og grafer 
1. Koordinatsystemet  
2. Lineære funktioner, 
andengradsfunktioner, 
eksponentielle funktioner og 
logaritmefunktioner med 
tilhørende grafiske afbildninger 3. 
Regressionsanalyse  
4. Løsning af ligninger og simple 
uligheder  
Statistik 
1. Empiriske observationssæt, 
herunder grafiske beskrivelser og 
statistiske deskriptorer  
2. Udtræk af data fra database.  
3. Konstruktion af tabeller  
4. Grafisk beskrivelse af 
observationssæt, herunder 
frekvensfunktioner og 
sumfunktioner  
5. Middelværdi, varians og 
standardafvigelse  
Indekstal, rentes- og 
annuitetsberegning 
1. Rentesregning, herunder frem- 
og tilbageskrivning af en kapital, 
beregning af rentefod, antal 
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terminer og gennemsnitlig 
procent  
2. Årlig effektiv rente  
3. Kendskab til årlig omkostning i 
procent  
4. Indextal  
5. Annuitetsregning, herunder 
opsparings- og gældsannuitet, 
beregning af annuitetsydelse, 
rentefod og antal ydelser  
6. Amortisationsplan 
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Fag: Organisation niv. C 
 

Varighed: 2 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   
med muligt udtræk til eksamen  

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter Herning Aktiviteter Ikast  

Eleven skal kunne: 

1. Redegøre for 

organisationsteoretiske skoler i et 

historisk perspektiv. 

 

2. Diskutere og vurdere 

problemstillinger omkring en 

organisations strukturer og 

processer. 

 

3. Anvende viden om interne 

organisatoriske samarbejder til at 

diskutere og vurdere 

problemstillinger omkring team- 

og projektorganisering samt team- 

og projektledelse. 

 

4. Diskutere og vurdere 

kompetenceudvikling i en 

organisation. 

 

 

5. Anvende viden om trivsel, 

motivation og ledelse til at 

diskutere og vurdere en 

organisations ledelsesprocesser 

 

Du skal kunne forstå og forklare de 

klassiske og nyere organisations 

teorier og hvordan de hænger sammen 

historisk. 

Du skal kunne diskutere og tage 

selvstændigt stilling til de udfordringer 

der kan være i en organisations 

opbygning og processer. 

 

Du skal kunne vide hvordan en 

organisation arbejder sammen internt. 

Du skal diskutere og tage selvstændigt 

stilling til de udfordringer der kan 

være i teams, projekter og 

projektledelse. 

 

Du skal kunne diskutere og at tage 

selvstændigt stilling til hvordan en 

organisation kan udvikle sine 

kompetencer. 

Du skal kunne bruge din viden om 

trivsel, motivation og ledelse til at 

diskutere og tage selvstændigt stilling 

til de forskellige processer, som finder 

sted i en organisations ledelse. 

  
 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på 

klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen  

Teori  

Undervisning  

Dialog og diskussion  

Elevfremlæggelse 

Individuelle øvelser 

Projektarbejde 

Selvstændig faglig fordybelse 

Virksomhedsinddragelse 

Bevægelse i undervisningen 
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Fag: Uddannelsesspecifikke fag  
Kontoruddannelsen 

Varighed: 5 uger Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala   
Grundlag for grundforløbsprøve 

Fagmål (målpinde)  Læringsmål Aktiviteter Herning Aktiviteter Ikast  
1) planlægge og udføre digital 
databehandling selvstændigt i 
forhold til afgrænsede administrative 
arbejdsprocesser, udpege forskelle i 
virksomheders og institutioners 
behov for og behandling af data og 
innovere digitalisering af afgrænsede 
arbejdsprocesser 
 
Viden: 
Virksomheders og institutioners 
administrative funktioner såsom 
f.eks. økonomi, HR, sagsbehandling, 
kunde- og borgerservice, salg, 
indkøb, og logistik.  
Færdigheder:  
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. 
Viden: 
Virksomheders og institutioners 
anvendelse af digital databehandling 
i forhold til fx kunde og borger, 
produkter, serviceydelser m.v.  
Færdigheder:  
Udarbejdelse af forslag til 
digitalisering af dele af en 
arbejdsproces ved anvendelse af 

Du skal: 
 
Kunne anvende relevant it- værktøj til 
håndtering af virksomheden kunder, 
leverandører og produkter 
 
Kunne deltage i virksomhedens 
effektivisering og digitalisering af 
databehandling 
 
Kunne anvende relevante digitale 
programmer til præsentation af 
virksomhedens data 
 
  
 
 
 
  

 

 Teorigennemgang  

 Klasseundervisning  

 Dialog og diskussion på 
klassen  

 Gruppearbejde  

 Elevfremlæggelser  

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse  

 Tværfagligt projektarbejde  

 Tværfaglig og 
helhedsorienteret 
undervisning  

 Bevægelse i undervisningen 

 Teorigennemgang  

 Elevfremlæggelser  

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse  

 Tværfagligt projektarbejde  

 Tværfaglig og helhedsorienteret 
undervisning  
Bevægelse i undervisningen 
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gængse digitale programmer og 
værktøjer. 
Viden:  
Digitalisering af administrative 
arbejdsprocesser, herunder viden 
om den offentlige 
digitaliseringsstrategi og viden om 
digitalisering i forhold til udvikling af 
forretning.  
Færdigheder:  
Optimering af digitale processer med 
henblik på brugervenlighed og 
service. 
Viden:  
Datadisciplin samt metoder og 
værktøjer til kvalitetssikring og -
udvikling af digitale administrative 
processer.  
Værktøjer og programmer til data- 
og tekstbehandling, herunder særligt 
regneark. 
 Færdigheder: 
Kortlægning af flow af data i 
virksomheder og institutioner og i en 
værdi- og forsyningskæde. 
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EUX-studiekompetenceåret 

Fag: Afsætning niv: B Varighed: Evaluering:  

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter 

Eleven skal: 

 

 Eleverne skal kunne afgøre hvilke forhold, der 
har betydning for en virksomheds afsætning. 

 Eleverne skal kunne identificere, formulere og 
behandle de grundlæggende 
afsætningsmæssige udfordringer, der knytter 
sig til en virksomheds fortsatte vækst. 

 Eleverne skal kunne anvende simple 
afsætningsøkonomiske modeller og forklare 
modellernes egenskaber. 

 Eleverne skal kunne udarbejde et elementært 
afsætningsøkonomisk ræsonnement, herunder 
kunne forklare sammenhængen mellem en 
række afsætningsøkonomiske forhold i en given 
og afgrænset kontekst. 

 Eleverne skal kunne indsamle, bearbejde og 
præsentere informationer om en virksomheds 
grundlæggende markedsforhold og vurdere 
informationernes troværdighed 

 Eleverne skal kunne fortolke formidle 
fundamentale afsætningsøkonomiske forhold. 

 Eleverne skal kunne udvælge og anvende it-
værktøjer. 

 

 

Eleven skal kunne forstå og tale om økonomi 
og økonomiske problemstillinger. 

Eleverne skal kunne udarbejde 
løsningsforslag og handlingsplaner, som 
knytter sig til en virksomheds vækst. 

Eleven skal kunne udvælge og benytte 
relevante afsætningsmodeller, samt forklare 
hvordan modellen virker. 

Eleven skal kunne argumentere for sine 
påstande, ved brug af fagbegreber og teori 
fra faget i en given, afgrænset kontekst. 

Eleven skal lære at indsamle relevant data, 
samt bearbejde det og på baggrund af det 
danne sig en holdning til en virksomheds 
markedsforhold. 

Eleven skal lære at tolke andres økonomiske 
udsagn. 

Eleven skal kunne udvælge og benytte 
konkrete it-værktøjer, til opfyldelse af de 
andre mål. 

 Individuelle analytiske øvelser 

 

 Gruppearbejde  

 

 Elevfremlæggelser 

 

 Teorigennemgang 

 

 Klasseundervisning  

 

 Dialog og diskussion på klassen 

 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 

 Virksomhedsinddragelse 

 

 Projektarbejde 

 

 Tværfaglige projekter 
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Fag: Dansk niv. A Varighed: Evaluering:  

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter 

 
Eleven skal kunne: 
 

 udtrykke sig mundtligt og skriftligt 
hensigtsmæssigt, formelt korrekt, personligt, 
nuanceret og argumenterende 

 demonstrere indsigt i sprogets opbygning, brug 
og funktion, herunder kunne anvende 
grammatisk og stilistisk terminologi 

 anvende forskellige mundtlige og skriftlige 
genrer, herunder oplæsning, referat, 
redegørelse, karakteristik, diskussion og 
debatoplæg 

 selvstændigt udføre metodisk og relevant 
analyse og fortolkning af forskellige fiktive 
tekster, såvel mundtligt som skriftligt 

 selvstændigt udføre metodisk og relevant 
analyse af ikke-fiktive tekster og vurdere disse 
som led i en kommunikationssituation, såvel 
mundtligt som skriftligt 

 perspektivere og vurdere tekster ud fra viden 
om historiske, kulturelle, samfundsmæssige, 
æstetiske, psykologiske, kommunikative og 
erhvervsrelaterede sammenhænge 

 karakterisere litterære hovedværker fra epoker 
med betydning for udviklingen af nutidens 
tankegang 

 demonstrere kendskab til danske og 
internationale strømninger inden for litteratur 
og medier og samspillet med kultur og samfund 

 
Eleven skal:  
 
I mødet med tekster (jf. det udvidede tekstbegreb) 
af æstetisk, kulturel, historisk, samfundsmæssig, 
psykologisk, litteraturhistorisk og erhvervsrelateret 
karakter: 
 
skal eleven udvikle sine kreative og innovative evner 
 
skal eleven udvikle sin kritiske sans 
 
skal eleven opbygge sin studiekompetence 
 
skal eleven udvikle refleksion 
 
skal eleven udvikle sine analytiske evner 
 
skal eleven udvikle sin evne til at begå sig med 
ansvarlighed og tolerance  
 
skal eleven lære at beherske et sikkert sprogligt 
udtryk 
 
 
  

 

 Individuelle analytiske øvelser  

 Gruppearbejde  

 Elevfremlæggelser 

 Teorigennemgang 

 Klasseundervisning  

 Dialog og diskussion på klassen 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Værklæsning  

 Virksomhedsinddragelse 

 Besøg på lokale kulturinstitutioner 

 Metarefleksioner 

 Projektarbejde 

 Research og orientering i store 
tekstmængder 
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 orientere sig i store tekstmængder, såvel trykte 
som web-baserede, samt fokuseret kunne 
udvælge og dokumentere. 

 

Fag: Engelsk niv.  B Varighed: Evaluering:  

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter 

 
Eleverne skal kunne: 
 

 forstå autentisk engelsk 

 anvende hensigtsmæssige læsestrategier og 
sprogindlæringsstrategier 

 anvende relevante tekstanalysemetoder og 
perspektivere tekster 

 anvende viden om det engelske sprogs 
opbygning og grammatik til sprogiagttagelse 

 anvende viden om erhvervsrelaterede, 
samfundsmæssige og kulturelle forhold i et 
engelsktalende område til perspektivering af 
aktuelle forhold 

 anvende relevante hjælpemidler til 
erhvervelse, vurdering og formidling af ny 
viden om sprogområdet og globale 
sammenhænge 

 redegøre sammenhængende for og deltage i 
samtale om erhvervsrelaterede, 
samfundsmæssige, kulturelle og almene 
emner 

 skriftligt formulere forskellige teksttyper, 
herunder oversættelser, interne og eksterne 
forretningsmeddelelser og formulere tekster 

 
Eleven skal:  
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med erhvervsmæssigt, samfundsmæssigt, 
kulturelt og alment indhold 

 anvende et erhvervsfagligt og alment 
ordforråd 

 anvende it til kommunikation, 
informationssøgning, sprogtræning og 
tekstproduktion. 

 

 

Fag: Erhvervsret C Varighed: Evaluering:  

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter 

 
Eleven skal kunne:  
 

 redegøre for de retsfilosofiske, etiske og 
internationale aspekter. Det betyder at 
eleverne skal kunne forklare og 
karakterisere de motiver og baggrunde, der 
ligger til grund for såvel national som 
internationale retskilder.  

 redegøre for aspekter omkring nationale og 
internationale retskilder.  

 anvende juridisk metode til analyse og 
vurdering af dansk privatretlige 
problemstillinger i forholdet mellem 
virksomheden og dens omverden. 

 diskutere og vurdere ansættelsesretlige 
problemstillinger. Her tænkes især på 
problemer inden for funktionærloven, men 
tillige anden lovgivning, der regulerer 
ansættelsesret i almindelighed. 

 diskutere aspekter vedrørende 
retsforfølgning.  

 
Eleven skal:  

 Eleven skal selv lære at lære.  

 inddrage faglig metode i forbindelse med 
problemstillinger omkring forebyggelse og 
løsning af retlige konflikter. 

 reflektere over juridiske problemstillinger i 
relation til virksomheden, både nationalt og 
internationalt. 

 forklare og karakterisere sammenhængen 
mellem nationale og internationale retskilder. 

 opdele en given problemstilling systematisk, og 
tage stilling til de privatretlige problemer i 
forhold til den givne problemstilling. 

 identificere de retsregler, der skal anvendes for 
at løse en given konflikt. 

 fortolke og analysere bestemmelsernes 
anvendelse i forhold til en given konflikt, og tage 
stilling til og argumentere for valget af en given 
løsning. 

 

 Individuelle analytiske øvelser  

 Gruppearbejde  

 Elevfremlæggelser 

 Teorigennemgang 

 Klasseundervisning  

 Dialog og diskussion på klassen 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Individuelt, skriftligt arbejde 

 Virksomhedsinddragelse 

 Metarefleksioner, hvordan har jeg 
lært og hvad kan jeg nu som jeg ikke 
kunne før.  

 Projektarbejde 

 Research og orientering i store 
tekstmængder, herunder love, 
bemærkninger, retningslinjer, o. lign. 
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 argumentere for de aspekter og de 
grundlæggende regler, der regulerer 
retskonflikter mellem skyldnere og 
fordringshavere. 

 opbygger viden om de retskilder, der 
regulerer såvel individualforfølgning som 
universalforfølgning. Her tænkes 
hovedsagligt på retsplejeloven og 
konkursloven. 

 tage stilling til, hvorledes fremtidige konflikter 
kan undgås. Dvs. at kunne anvende retsreglerne 
præventivt, således at fremtidige retskonflikter 
ikke opstår. 

 karakterisere og forklare de juridiske konflikter. 

 identificere erhvervsretlige problemstillinger 
gennem forståelse af de juridiske 
grundprincipper, der gælder i et demokratisk 
retssamfund. 

 diskutere og vurdere erhvervsretlige 
problemstillinger med anvendelse af fagets 
metode og terminologi i en virkelighedsnær 
kontekst.   

 
 

 

Fag: IT niv. B Varighed:  Evaluering:  

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter 

 
Eleven skal kunne: 

 analysere og vurdere, hvordan it-systemer har 
betydning for og påvirker menneskelige aktiviteter 
og organisatoriske processer, samt anvende 
brugerorienterede teknikker til konstruktion af it-
produkter 

 analysere og vurdere forretningsudvikling baseret 
på it-teknologiske muligheder og løsninger med 
fokus på den forretningsmæssige og 
organisatoriske kontekst, som et it-relateret 
system skal udarbejdes til og/eller indgå i. 

 anvende konkrete arkitekturer ved udarbejdelse 
af simple it-produkter og tilpasning af 
eksisterende 

  
Eleven skal:  
Kunne analyserer og vurdere, hvordan et design af et 
it-system har konsekvenser for de mennesker, 
virksomheder og organisationer der benytter dette. 
Forstå hvordan systemets design påvirker brugernes 
adfærd, f.eks. ved at være online 24/7 både arbejdsliv 
og fritidsliv. 
Kunne medtænke de økonomiske og organisatoriske 
aspekter ved udvikling og/eller indkøb af nye it-
relaterede systemer. 
Kunne anvende tre-lages arkitekturmodellen til at 
beskrive og designe opbygningen af de it-systemer, vi 
arbejder med i undervisningen.  
F.eks. et regneark, sociale medier, en e-shop. 
 

 
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 undervisning 
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 integrere forskellige typer af data i simple it-
produkter og udvide funktionalitet i eksisterende 
it-systemer ved at tilføje nye typer af data 

 identificere basale strukturer i 
programmeringssprog, udarbejde it-produkter i 
form af simple programmer og tilpasse 
eksisterende programmer 

 realisere udvalgte modeller i et konkret it-produkt 
og tilpasse eksisterende modeller og systemer i 
konsekvens heraf 

 realisere udvalgte interaktionsdesign i et konkret 
it-produkt og tilpasse eksisterende design og 
systemer i konsekvens heraf 

 redegøre for innovative it-systemer sammenholdt 
med egne it-produkter 

 identificere it-sikkerhed med hensyn til trusler og 
trusselsaktører og imødegåelse heraf. 

 

Kunne forstå at den digitale verden ikke er en 
fuldstændig kopi af den virkelige verden.  
Kunne få ny viden ved samkøring og samling af date 
fra forskellige kilder. 
Kunne forstå, at programmering indeholder almene 
begreber, som er i de fleste programmeringssprog. 
Blive fortrolig med at programmeringssprog. 
Eleven for et indblik i, hvorledes data, processer og 
systemer kan beskrives og forstås på et mere abstrakt 
niveau, hvordan design-alternativer kan vurderes, og 
kan træffe et valg mellem disse. 
Vurderer og afprøve et eksisterende design, en 
hjemmeside. Eleven udarbejder derefter forslag til 
forbedringer og afprøver disse. Det skal ikke være et 
færdigt system, em en prototype eller mock-up på 
papir. 
Blive i stand til at vurdere egne som andres it-
produkter/it-systemer med hensyn til dets innovative 
egenskaber. Der arbejdes med analyseværktøjet 4-P 
modellen. 
Arbejde med fysisk-, logisk-, kommunikations-, og 
datasikkerhed. 

 

Fag: Samfundsfag niv. B Varighed:  Evaluering:  

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter 

 
Eleverne skal kunne: 
 

 anvende og kombinere viden om sociologi, 
økonomi og politik til at undersøge og 
dokumentere aktuelle samfundsmæssige 
problemstillinger nationalt, regionalt og globalt 

  
Eleven skal:  
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 forklare samfundsmæssige problemstillinger med 
anvendelse af begreber og generelle faglige 
sammenhænge 

 anvende viden om stat, marked og det civile 
samfund til at undersøge forudsætninger for og 
konsekvenser af teknologiske løsninger på 
samfundsmæssige problemer 

 undersøge og vurdere samspillet mellem den 
teknologiske og samfundsmæssige udvikling 

 undersøge og diskutere politiske beslutninger 

 anvende viden om betydningen af EU og globale 
forhold til at undersøge de politiske og 
økonomiske handlingsmuligheder 

 formulere fagligt funderede problemstillinger og 
opsøge, indsamle, kritisk vurdere og bearbejde 
forskelligartede materialetyper, dansk og 
fremmedsproget, til at undersøge og diskutere 
problemstillinger 

 formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og 
udviklingstendenser ved hjælp af tabeller, 
diagrammer og enkle modeller og egne 
beregninger og diagrammer 

 anvende fagets terminologi til skriftligt og 
mundtligt at formidle viden og generelle 
sammenhænge på fagets taksonomiske niveauer 

 argumentere for egne synspunkter på et fagligt 
grundlag og indgå i en faglig dialog 

 gennemføre alle faserne i et samfundsfagligt 
projekt, herunder en kvantitativ empirisk 
undersøgelse. 
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Fag: Virksomhedsøkonomi niv. B Varighed:  Evaluering: 

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter 

Eleverne skal kunne: 
 

 afgøre, hvilke forhold der har betydning for en 
virksomheds økonomi 

 identificere, formulere og behandle de 
grundlæggende økonomiske udfordringer, der knytter 
sig til en virksomheds bæredygtighed 

 anvende simple virksomhedsøkonomiske modeller og 
forklare modellernes egenskaber 

 udarbejde et elementært virksomhedsøkonomisk 
ræsonnement, herunder kunne forklare 
sammenhængen mellem økonomiske forhold i en 
given og afgrænset kontekst 

 indsamle, bearbejde og præsentere informationer om 
en virksomheds grundlæggende økonomiske forhold, 
herunder kunne vurdere informationernes 
troværdighed 

 fortolke og formidle fundamentale 
virksomhedsøkonomiske forhold 

 anvende relevante matematiske redskaber og it-
værktøjer. 

 

 Eleven skal:  
 
Eleven skal kunne adskille relevante 
økonomiske forhold fra irrelevante forhold i 
forbindelse med virksomhedens økonomi. 
Eleven skal finde de problemer der måtte være 
i en virksomhed, samt kunne forklare hvordan 
problemet kan løses. 
Eleven skal kunne forklare og benytte fagets 
modeller i forbindelse med en given 
virksomhed. 
Eleven skal kunne argumentere for sine 
påstande, ved brug af fagbegreber og teori fra 
faget i en given, afgrænset kontekst. 
Eleven skal lære at indsamle relevant data, 
samt bearbejde det og på baggrund af det 
danne sig en holdning til en virksomheds 
forhold.  
Eleven skal lære at tolke andres økonomiske 
udsagn.   
Eleven skal kunne udvælge og benytte 
konkrete it-værktøjer, til opfyldelse af de andre 
mål.  

 

Individuelle analytiske øvelser 

Gruppearbejde  

Elevfremlæggelser 

Teorigennemgang 

Klasseundervisning  

Dialog og diskussion på klassen 

Selvstændig faglig fordybelse 

Individuelt, skriftligt arbejde 

Virksomhedsinddragelse 

Projektarbejde 

Tværfaglige projekter 
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4. Bilag 

1 Lærerkvalifikationer 

Navn Mail Fag Særlige krav*  

Anne Ellegaard  Anel@herningsholm.dk   Engelsk D/C/B Kandidat i engelsk + gymnasiepædagogikum 

Claus Henriksen 
Ikast 

Ch@herningsholm.dk   Dansk D/C 

 Samfundsfag C 

 Det uddannelsesspecifikke fag 
Kontoruddannelsen 

Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

Diana Ringgaard 
Herning 

dr@herningsholm.dk   Engelsk D/C 

 Organisation C 

 Valgfag innovation 

Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik  

Flemming Birkbak 
Ikast 

fbi@herningsholm.dk   Erhvervsøkonomi C Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

Jan Parsberg Madsen 
Ikast 

jm@herningholm.dk   IT C 

 Samfundsfag C 

 Organisation C 

Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

John Steen Jungdal 
Herning 

jsj@herningsholm.dk   Det uddannelsesspecifikke fag 
Kontoruddannelsen 

 IT C 

 Engelsk D/C 

Diplom i erhvervspædagogik  

mailto:Anel@herningsholm.dk
mailto:Ch@herningsholm.dk
mailto:dr@herningsholm.dk
mailto:fbi@herningsholm.dk
mailto:jm@herningholm.dk
mailto:jsj@herningsholm.dk
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Karsten Lund 
Herning 

klu@herningsholm.dk  Erhvervsøkonomi C 

 Virksomhedsøkonomi B 

 Afsætning C/B 

Cand merc aud. + gymnasiepædagogikum 

Kirsten Werlauf 
Hindkjær 
Herning 

kwp@herningsholm.dk  IT C/B 

 Matematik C 

Fagdidaktisk IT-kursus + gymnasiepædagogikum 

Lars Lund Lalu@herningsholm.dk   Samfundsfag C/B Kandidat i samfundsfag + 

gymnasiepædagogikum 

Lone Thomassen 
Herning 

lt@herningsholm.dk  Engelsk D/C 

 Afsætning C 

Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

Mette Nygaard 
Ikast 

metn@herningsholm.dk   Afsætning C 

 Engelsk D/C 

Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

Mia Maja Rasmussen  
Herning 

mmra@herningsholm.dk  Dansk C/A Kandidat i dansk + gymnasiepædagogikum 

Mia Norup Lindstrøm 
Herning 

mili@herningsholm.dk  Erhvervsøkonomi C 

 Virksomhedsøkonomi B 

 Erhvervsret C 

Cand merc aud. + gymnasiepædagogikum 

Morten Laursen 
Herning 

Mola@herningsholm.dk   Afsætning C 

 Valgfag praktik 

Dansk niv. A + andet fag på gym. Niveau + 

Diplom i erhvervspædagogik  

mailto:klu@herningsholm.dk
mailto:kwp@herningsholm.dk
mailto:Lalu@herningsholm.dk
mailto:lt@herningsholm.dk
mailto:metn@herningsholm.dk
mailto:mmra@herningsholm.dk
mailto:mili@herningsholm.dk
mailto:Mola@herningsholm.dk
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Morten Resen 
Herning 

mr@herningsholm.dk   Dansk E/D/C 

 Samfundsfag C 

Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

Pia Brændgaard 
Herning 

Pb@herningsholm.dk   Erhvervsøkonomi C Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

Susanne Helt 
Herning 

sh@herningsholm.dk   Det uddannelsesspecifikke fag 
Kontoruddannelsen 

 IT C 

 Erhvervsøkonomi C 

Pædagogikum/ voksenunderviseruddannelse/ 

diplom i erhvervspædagogik + 10 ECTS 

pædagogisk efteruddannelse 

*  For undervisning på EUX-studiekompetenceåret er kravet en relevant kandidatuddannelse samt gymnasiepædagogikum.  

    Tekst markeret kursiv er endnu ikke gennemført, men planlagt. 

 

 

 

mailto:mr@herningsholm.dk
mailto:Pb@herningsholm.dk
mailto:sh@herningsholm.dk

