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1. Generelt for skolen 

1.1 Praktiske oplysninger  

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

Direktør: Allan Kortnum 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

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

Det fulde pædagogiske og didaktiske grundlag kan læses på hjemmesiden. 

 

Vi bygger broer 

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

uddannelsen. Samarbejde med folkeskolerne. Samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. 

Videreuddannelse. Internationalt samarbejde. Tværfaglighed. Portfolio. Logbog. 

Vi støber fundamenter 

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

undervisere. Faglig stolthed og identitet. Høj faglighed. 

Vi handler 

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

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

Vi skaber energi 

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

Vi kender kunderne 

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

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

 

Herningsholm-eleven 

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

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

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

som en integreret del af undervisningen. 

Den gode elev fra Herningholm…. 

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

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

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

giver ikke op selvom det bliver svært 

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

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

hjælp og til at blive bedre 

 Er entreprenant 

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

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

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

respekt for andre og hjælper hinanden 

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

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

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

 

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

uge, hertil kommer hjemmearbejde, samlet svarende til fuldtidsbeskæftigelse. 

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

EUX samt bestået grundforløbsprøve til kontoruddannelsen.  

1.5 Generelle eksamensregler  
 

Skolens karakter- og eksamensregler. 

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

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

Dette gøres i samråd med elev og praktiksted.  

  

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

 

Hovedforløbsundervisning 
 

Herningsholm Erhvervsskole udbyder specialeretningerne Administration og Økonomi.  

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

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

dog med forbehold for kombination af valgfrie specialefag. 

Hovedforløbsundervisningen består af 3 bundne specialefag (obligatoriske) á samlet 3 ugers 

varighed og 3-7 ugers valgfri specialefag på administrationsspecialet og 5 ugers bundne 

specialefag (obligatoriske) og 3-5 uger ugers valgfri specialefag på økonomispecialet. Alle moduler 

er planlagt med 1 uges varighed for at sikre tæt samspil mellem den teoretiske undervisning på 

skoleophold og den praktiske læring i virksomhederne. Hvor der er mulighed for det, samkøres 

undervisningen i de to specialeretninger, ligesom der samkøres med handelsuddannelsen på visse 

valgfri specialefag. 

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

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

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

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

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

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

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

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

metoder fra hovedforløbsundervisningen. Problemformuleringen skal godkendes af den 

oplæringsansvarlige i virksomheden samt skolens vejleder. 

Det skriftlige fagprøveprojekt er eksaminationsgrundlag for den mundtlige fagprøveeksamen, som 

er den afsluttende eksamination på uddannelsen. 
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Fagprøven skal foregå inden for de sidste 6 måneder af elevens uddannelse. På Herningsholm 

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

proces: 

 

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

 

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

Sidste frist for 
indsendelse af godkendt 
problemformulering 

Det skriftlige 
fagprøveprojekt 
afleveres som PDF via 
mail  

Den mundtlige 
fagprøve-
eksamination 

 

Motion & Bevægelse 

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

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

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

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

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Som afslutning på hver skoleuge får eleven en karakter for skoleopholdet, der afspejler elevens 

faglige niveau. Såfremt der er elever, som skolen skønner, vil have svært ved at gennemføre den 

samlede uddannelse, kontaktes virksomheden for at skabe dialog omkring, hvordan eleven bedst 

støttes i uddannelsen. 

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

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

gennemføre skoleopholdet på fuld tid. 

2.4 Undervisningen i hovedforløbet 

 

Kontor, administration 
 

Uddannelsen består af 3 ugers bundne specialefag: 

Modul 1: Kommunikation (15826) 

Modul 2: Optimering af arbejdsprocesser (15827) 

Modul 3: Projektadministration (15828) 
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På alle bundne skoleophold er der tillige tilbud på fagprøveorientering hver mandag eftermiddag 

kl. 15.00. Her bliver fagprøveprocessen gennemgået samt ideer til mulige fagprøveemner. 

Herningsholm Erhvervsskole udbyder følgende fag, som valgfri specialefag på kontor, 

administration: 

12555 Salg og markedsføring 

10127 Logistik 

10132 International Handel 

35058 Præsentationsteknik og personlig fremtræden 

10155 Service og international kulturforståelse 

35046 Kvalitet og service 

15855 Udvidet skriftlig kommunikation 

04213 Budgettering 

15734+15735 Lividitetsstyring I + II 

10723 Løn & Lovgivning 

15847+15848 Struktur i administrativ problemstilling I + II 

 

Sidstnævnte fag er tilbud til eleven om hjælp til fagprøveskrivning. 

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

de første 3 måneder af uddannelsen. 

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

skoler. 

 

Kontor, økonomi 

 

Uddannelsen består af 5 ugers bundne specialefag:  

Modul 1: Årsregnskab for erhvervsdrivende virksomheder 

Modul 2: Bogføring og registrering 

Modul 3: Moms og afgifter 

Modul 4: Budgettering 

Modul 5: Økonomistyring I 

 

På alle bundne skoleophold er der tillige tilbud på fagprøveorientering hver mandag eftermiddag 

kl. 15.00. Her bliver fagprøveprocessen gennemgået samt ideer til mulige fagprøveemner. 
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Herningsholm Erhvervsskole udbyder følgende fag, som valgfri specialefag på kontor, økonomi: 

15734+15735 Lividitetsstyring I + II 

15736 Projektstyring 

15823 Økonomistyring II 

10723 Løn & Lovgivning 

10132 International Handel 

12555 Salg og markedsføring 

15855 Udvidet skriftlig kommunikation 

35046 Kvalitet og service 

10127 Logistik 

35058 Præsentationsteknik og personlig fremtræden 

15847+15848 Struktur i administrativ problemstilling I + II 

 

Sidstnævnte fag er tilbud til eleven om hjælp til fagprøveskrivning. 

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

de første 3 måneder af uddannelsen. 

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

skoler. 

2.5 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. 
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A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik (også under 
VFP og delaftaler) aktivt søge ledige praktikpladser. Desuden skal eleven have en synlig profil 
på www.praktikpladsen.dk senest ved udgangen/afslutningen af grundforløbet. 

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

 

2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i skolepraktik 
 

Skolepraktik i Kontoruddannelsen foregår i skolens afdeling i Ikast sammen med skolepraktik på 

handelsuddannelsen.  

Uddannelsen foregår i et kontormiljø, hvor der arbejdes aktivt med praktikmålene i SIMU-

systemet. Hver elev ”ansættes” i en af skolepraktikkens 3 virksomheder, hvor eleven sammen med 

de øvrige elever skal gennemarbejde administrative arbejdsgange i forbindelse med drift af 

virksomhed og derved opnå den praktiske oplæring.  

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

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

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

praktikmål.  

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

eleven har opnået praktikmålene i den praktiske del af uddannelsen. 

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

1 år. 

 

2.7 Bedømmelsesplan 
 

Del- og standpunktskarakterer 

På hovedforløbet sker der bedømmelse efter hver skoleuge, hvor eleven får en del- eller 

standpunktskarakter for ugens fag.  

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

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

for at trække gennemsnittet op. 

Fagprøveeksamen 

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

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

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

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

http://www.praktikpladsen.dk/
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gives dispensation, så eleven har et tredje forsøg. Det er uddannelseslederen der vurderer om der 

kan tilbydes en tredje eksamination. 

 

 

2.8 Eksamensregler 

Overordnet henvises til skolens eksamensreglement.  

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

processen omkring fagprøveskrivning og den mundtlige eksamination gennemgås, ligesom 

vejledning udsendes sammen med fagprøveinformationen 24 uger før fagprøveeksamen. 

I forbindelse med vejledningen i forbindelse med problemformulering og fagprøveskrivningen, 

vejleder vejlederen desuden om den mundtlige fagprøveeksamination. 

2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 

På kontoruddannelsens administrationsspeciale er der et fint samarbejde mellem de udbydende 

skoler med årlige erfa-dage, hvor fagligt udvalg bidrager i form af en uddannelseskonsulent fra 

Uddannelsesnævnet/ fagligt udvalg. 

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

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

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

praktikpladsudbuddet på uddannelsen. 

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

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

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

forslag til forbedringer er dialog med kontaktlæreren altid velkomment. 

 

2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 
 

Lærerkvalifikationer 
 

Martin Ulsfort MAUL Kontaktlærer og faglærer på kontoruddannelsens bundne 
specialefag og valgfri specialefag 

Susanne Pretzmann SUPR Koordinator for handels- og kontoruddannelserne 
Faglærer på valgfri specialefag 

Finn Thestrup FINT Faglærer på valgfri specialefag 

Sanne Stenroos Hasuchild SAHA Faglærer på valgfri specialefag 

Jeanette Hansen JHA Skolepraktikinstruktør Handels- og kontorudd. 

Henriette Anthonsen HEAN Skolepraktikinstruktør Handels- og kontorudd. 

  

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
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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 3 

sammenhængende lokaler, som er indrettet som kontormiljø, samt et tilstødende ”frokost-/ 

møderum”. 

2.12 Overgangsordninger 
I overgangen fra én lokal undervisningsplan til en ny, overføres elever automatisk fra den tidligere 

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

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

 

3. Læringsaktiviteter 

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

handelsuddannelsen. 

  

Praktikcenter Handels- og 

kontoruddannelsen 



 
 

Mål-matrix  

Bundne specialefag Kontoruddannelsen, administration 

  
Fag  Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter  

Modul 1 – 
Kommunikation  

(15826) 

 

Eleven skal kunne:  

 Formålet er, at eleven kan løse sine 
arbejdsopgaver med en professionel 
tilgang til det skriftlige og mundtlige 
sprog  

 Eleven kan på baggrund af en mundtlig 
besked kommunikere et skriftligt 
budskab og omvendt, herunder 
omsætte en mundtlig besked fra en 
kollega til en skriftlig besked til en 
kunde, hvor eleven omformulerer 
talesproget til professionelt skriftsprog 
og med relevant disposition. 

 Eleven kan tale situationsbestemt med 
kolleger, kunder og andre interessenter, 
herunder tilpasse sit ordvalg og 
emnevalg til den professionelle samtale 

 Eleven kan foretage kvalitetssikring af 
egne og andres tekster og kan anvende 
hjælpemidler hertil, fx 
korrekturlæsning, opsætning, 
tegnsætning, layout og versionering 

 Eleven kan vurdere, hvorvidt det er 
mest hensigtsmæssigt at kommunikere 
mundtligt, skriftligt eller digitalt, når 
eleven formidler en intern besked, en 
mødeindkaldelse, besked til en kunde, 
en aftale eller lignende 

 

Kommunikation er en administrativ 

kernefaglighed. Den administrative 

medarbejder skal kunne formulere sig 

selvstændigt i forhold til både skriftlige 

og mundtlige opgaver. 

Faget har fokus på, hvordan eleven 

arbejder med selvstændigt at formulere 

faglige tekster, herunder f.eks. hvordan 

man omsætter en mundtlig besked til 

professionel skriftlig kommunikation, 

eller hvordan man selvstændigt udfoldet 

et skriftligt oplæg på baggrund af et kort 

oplæg. Det er den administrative 

medarbejders force og særlige 

kompetence at understøtte og 

kvalitetssikre andre 

medarbejdergruppers opgaver, og man 

skal derfor være bevidst om, og god til 

korrekturlæsning og opsætning af tekst. 

Du skal derfor arbejde med retstavning, 

tegnsætning og grammatik på dette 

skoleophold.  

Kommunikation omfatter også den 

professionelle tilgang til personlig 

fremtræden og social omgang med 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering af 
eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 
ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 

Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt 
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andre i en professionel sammenhæng. 

Du skal derfor lære metoder til at 

”afkode” den konkrete 

virksomhedskultur, og hvad der 

forventes af virksomhedens 

administrative medarbejder både i 

forhold til kollegaer og kunder (herunder 

kulturelle forskelle). 

Modul 2 – Optimering af 
arbejdsprocesser 

(15827) 

 

Eleven skal kunne: 

 Formål er, at eleven kan kortlægge, 
analysere og optimere administrative 
arbejdsopgaver samt beregne de 
økonomiske konsekvenser af 
optimeringen. Derudover skal eleven 
kunne planlægge og optimere sin egen 
arbejdsdag. 

 Eleven kan kortlægge, analysere og 
optimere konkrete administrative 
arbejdsfunktioner og udregne de 
økonomiske påvirkninger heraf. 

 Eleven kan vurdere, hvorvidt 
optimering af egne administrative 
arbejdsgange påvirker andre funktioner 
i virksomheden og vurdere, hvad 
der er bedst for virksomheden som 
helhed. 

 Eleven kan anvende relevante 
værktøjer til optimering, herunder it 
værktøjer til mødehåndtering, 
aftalestyring, adresselister og lignende. 

Optimering er en administrativ 

kernekompetence, der får stadig større 

betydning, og en kompetence, 

hvor den administrative medarbejder 

kan betyde en afgørende forskel for 

virksomhedens forretningsgrundlag. 

Faget har fokus på optimering af 

administrative arbejdsprocesser, og 

hvordan forskellige metoder og 

værktøjer kan bidrage til effektivisering. 

Du får altså værktøjer, som du kan tage 

med hjem i din praktikvirksomheder 

og bringe i anvendelse til at 
leane/optimere dine egne 
arbejdsprocesser. 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering af 
eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 
ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 

Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt 



Herningsholm Erhvervsskole 
Lokal Uddannelses Plan 

Kontoruddannelsen, Hovedforløb 

2 
 

 Eleven kan minimere “tidsrøvere”, der 
hindrer effektivitet i arbejdsdagen, 
herunder håndtere mails, møder, 
kolleger mv. på en effektiv og 
optimal måde. 

 Eleven kan udarbejde 
manualer/standardbeskrivelser til 
andre personalegrupper om optimering 
af en administrativ arbejdsgang og dens 
betydning for andre personalegruppers 
arbejdsrutiner. 

 Eleven kan anvende modeller til at 
implementere og vedligeholde løbende 
forbedringer, dvs. justere sine 
arbejdsrutiner ud fra en given 
optimering. 

Modul 3 – 
Projektadministration 
(15728) 
 

Eleven skal kunne:  

 Formået er, at eleven kan indgå i 

arbejdsopgaver på tværs af 

virksomheden både internt og eksternt. 

 Eleven kan koordinere mindre 

projektopgaver i virksomheden. 

 Eleven kan anvende metoder og it 

værktøjer til at prioritere egne 

arbejdsopgaver i forhold til fx, hvilke 

der har forrang for andre, og i forhold til 

tidsfrister. 

 Eleven kan kvalitetssikre egne 

arbejdsopgaver, herunder anvende it 

værktøjer til projektadministration og 

forstå hvordan kvaliteten af eget arbejde 

påvirker andre personalegrupper 

positivt/negativt. 

Som administrativ medarbejder vil du 

løbende være involveret i større og 

mindre projekter. Med dette fag lærer du 

hvordan du understøtter projektarbejde 

(både uformelle og formelle projekter). 

Der vil være fokus på den administrative 

medarbejders opgaver dvs. den 

koordinerende rolle, men du får samtidig 

indblik i de øvrige projektdeltageres 

typiske roller og funktioner. 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering af 
eleverne. Eleverne bliver inddraget dels 
ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt 
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 Eleven kan udfylde og ajourføre 

forskellige projektdokumenter og 

vedligeholde disse fx risici, 

interessenter, ressourcer, opgave- og 

tidsstyrring. 

 Eleven har en forståelse af egne stærke 

og svage sider i samarbejdet med andre 

af virksomhedens medarbejdere, samt 

kan genkende andre medarbejderes 

roller og funktioner i opgaveløsningen. 
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Mål-matrix  

Bundne specialefag Kontor, økonomi: 

  
Fag  Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter  

Modul 1 – Årsregnskab 
for erhvervsdrivende 
virksomheder  
(4158) 

Eleven skal kunne: 

1. Eleven kan redegøre for regnskabsbrugernes 

informationsbehov og kvalitetskrav 

2. Eleven kan redegøre for årsregnskabslovens 

opbygning og krav til årsrapporten for de 

forskellige regnskabsklasser 

3. Eleven behersker årsregnskabslovens krav 

om indtægtsregistrering, 

omkostningsregistrering samt kriterier for 

aktivering og passivering af regnskabsposter 

4. Eleven behersker årsregnskabslovens krav til 

indregning og måling af immaterielle, materielle 

og finansielle anlægsaktiver herunder op-, ned- 

og afskrivninger heraf 

5. Eleven kan medvirke ved udarbejdelse og 

ajourføring af virksomhedens anlægskartotek 

6. Eleven behersker årsregnskabslovens krav til 

indregning og måling af varebeholdninger, 

tilgodehavender, værdipapirer, kapitalandele 

og likvide beholdninger 

Du får en forståelse for opbygning, 
lovkrav og anvendelse af virksomheders 
årsregnskaber. Du kommer også arbejde 
med de forskellige elementer i 
årsregnskaber og du får en 
grundlæggende forståelse for 
årsregnskaber, lovgivningen omkring 
dem og du bliver i stand til at arbejde 
med de informationer, som kan hentes i 
et årsregnskab.   

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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7. Eleven kan redegøre for årsregnskabslovens 

krav til indregning og måling af egenkapital og 

reserver  

8. Eleven kan redegøre for årsregnskabslovens 

krav til indregning og måling af hensatte 

forpligtelser 

9. Eleven kan redegøre for årsregnskabslovens 

krav til indregning og måling af lang- og 

kortfristede gældsforpligtelser 

10. Eleven kan redegøre for oplysningskravene 

med hensyn til eventualforpligtelser, 

garantiforpligtelser, kautioner m.m. 

11. Eleven kan redegøre for årsregnskabslovens 

krav til udarbejdelse af ledelsesberetning og 

krav til indholdet i ledelsesberetningen 

12. Eleven kan redegøre for reglerne om 

opstilling af balance og resultatopgørelse efter 

årsregnskabslovens opstillingsskemaer 

13. Eleven kan medvirke ved udarbejdelse af 

årsrapporten og indsamling af dokumentation 

til virksomhedens revisor 

Modul 2 – Bogføring og 
registrering 
(4168) 
 

1. Eleven har kendskab til forskellige 

virksomhedsformer, herunder krav til stiftelse, 

kapital, regnskabsaflæggelse og revision, samt 

krav til registrering hos offentlige instanser 

Formålet er at give dig en dybere 

forståelse for forskellige 

virksomhedsformer og de 

lovgivningsmæssige krav, der stilles til 

dem, samtidig med du kan foretage 

relevante afstemninger og bogføre 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 
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2. Eleven har en forståelse for forskellige 

kontoplaners opbygning ud fra branche og 

virksomhedstype 

3. Eleven kan bogføre under hensyntagen til 

kontoplanens specifikationsgrad, ud fra god 

bogføringsskik samt ud fra relevante love og 

bekendtgørelser 

4. Eleven kan afstemme likvide beholdninger, 

debitorer, kreditorer samt mellemregninger 

5. Eleven kan finde regnskaber fra debitorer og 

kreditorer online til brug for kreditvurdering 

ved hjælp af blandt andet nøgletal 

6. Eleven kan udarbejde en resultatopgørelse 

og balance ved hjælp af fx et afslutningsskema 

under hensyntagen til virksomhedstype 

og gældende lovgivning. 

Du kommer til at kunne kreditvurdere 

selskaber ud fra relevante nøgletal og du 

kan udarbejde en resultatopgørelse og 

en dertil hørende balance for et selskab.  

  

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

Bevægelse i undervisningen 

Modul 3 – Moms og 
afgifter 
(4206) 
 

1. Eleven kan anvende centrale momsregler for 

køb og salg i Danmark, herunder beherske 

reglerne for henholdsvis fuld-, delvis eller ingen 

fradrag 

2. Eleven kan bogføre moms og udarbejde 

momsopgørelse samt momsangivelse til Skat 

3. Eleven har kendskab til centrale momsregler 

ved samhandel med udlandet herunder handel 

med momsregistrerede og ikke-

momsregistrerede virksomheder 

4. Eleven har kendskab til reglerne for 

lønsumsafgift, herunder opgørelse af 

Du får en forståelse for momsregler og 
indberetning af moms og du kan arbejde 
praktisk med bogføring af moms både i 
forhold til danske og udenlandske 
virksomheder. Du kommer til at kunne 
beregne og indberette lønsumsafgifter 
og du får kendskab til mulighederne for 
refusion og indberetning af 
energiafgifter. 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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lønsumsafgift efter de forskellige metoder samt 

udarbejdelse af angivelse til Skat 

5. Eleven har kendskab til reglerne for refusion 

af udvalgte energiafgifter og kan opgøre 

refusion 

 

Modul 4 - Budgettering 
(4213) 

1. Eleven kan identificere 

budgetforudsætninger og forstå 

budgetforudsætningernes betydning for 

budgettet og den senere budgetkontrol  

2. Eleven har kendskab til medarbejderadfærd i 

forbindelse med budgettering 

3. Eleven har kendskab til almindelig 

budgetprocedure og herigennem kendskab til 

elementer som kalkulationer, faste og variable 

omkostninger 

4. Eleven kan udarbejde et resultatbudget, 

likviditetsbudget samt balancebudget, herunder 

bl.a. budgettering af aktivitet, kapacitet og 

likviditet 

5. Eleven kan udarbejde likviditetsbudgettet 

både efter beholdningsforskydningsmodellen/ 

indirekte metode og ind- og 

udbetalingsmodellen/ direkte metode og forstå 

formålet med begge metoder  

6. Eleven kan udarbejde budgetkontrol og 

anvende budgetkontrollen til økonomisk styring 

ved afvigelsesanalyser, herunder f.eks. 

Du opnår kendskab til udarbejdelse af 

forskellige former for budgetter og 

sammenhængen mellem 

disse. 

Du opnår endvidere kendskab til hvilke 

elementer der indgår i de forskellige 

former for budgetter og hvordan 

forskellige budgetter udarbejdes, samt 

kendskab til budgetprocedure og 

herigennem kendskab til kalkulationer, 

faste- og variable omkostninger. 

Vi kommer også ind over hvordan 

budgetkontrol foretages og kan 

anvendes i virksomheder. 

Så efter skoleperioden har du opnået 

kendskab til et budgets rolle i en 

moderne virksomhed, som bl.a. 

ledelsesværktøj, kontrolfunktion og 

styringsfunktion. 

 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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prisafvigelser, mængdeafvigelser og 

forbrugsafvigelser 

7. Eleven kan arbejde med rullende budgetter 

samt prognoser 

8. Eleven har kendskab til budgettering som et 

ledelsesværktøj og styringsinstrument i 

dagligdagen for såvel ledelse som mellemledere 

Modul 5 - 
Økonomistyring I (4246) 

1. Eleven kan skelne mellem faste og variable 

samt direkte og indirekte omkostninger  

2. Eleven har kendskab til vigtigheden af 

omkostningsfordelinger i forbindelse med 

rentabilitetsanalyse af produkter, distrikter, 

markeder mv. 

3. Eleven kan foretage beregninger af 

aktivitetsbaseret omkostningsfordeling (ABC) 

for indirekte produktionsomkostninger contra 

den traditionelle omkostningsfordeling 

4. Eleven kan foretage 

dækningsbidragsberegninger, herunder CVP-

analyser/ cost benefit analyser i forbindelse 

med vurdering af alternativer 

5. Eleven har kendskab til beslutningsteori 

 

Du kommer til at kende de forskellige 
omkostningstyper og vigtigheden for 
selskabers økonomiske resultater. Du 
kommer til at kunne foretage relevante 
beregninger i relation til omkostninger 
og du får et indblik i klassiske 
beslutningsteorier i forhold til 
behandling af omkostninger. 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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Mål-matrix  

Valgfri specialefag 

  
Fag  Fagmål (Målpinde)  Læringsmål  Aktiviteter  

Salg og markedsføring 
(12555) 

Eleven skal kunne:  

 Eleven skal beherske forretningsplanen og 
med den kunne beskrive kundesegmenter 
samt definere værdiskabelse, 
afsætningskanaler og midler til pleje af 
kunderelationer. 

 Eleven skal kunne anvende de sociale 
platforme både i forhold til kommunikation, 
markedsføring, planlægning, gennemførelse 
og evaluering af events. 

 Eleven skal kunne pleje kunderelationer og 
understøtte mersalg via brug af bl.a. sociale 
medier.  

 Eleven skal kunne aflæse brugeradfærd og 
signalværdi i forbindelse med brug af sociale 
medier. 

 Eleven skal kunne anvende forskellige 
metoder og modeller til at strukturere og 
fremme virksomhedens salg både via digitale 
platforme, i præsentationer og i det 
opsøgende, personlige salg. 

Salg og Markedsføring er relevant for 

dig, der sidder i en funktion med 

kundekontakt, internt såvel som 

eksternt. Du lærer noget om rutinerne 

i forbindelse med kundekontakten 

generelt, og i særdeleshed kommer du 

til at arbejde med salgets faser fra den 

første kontakt med kunden, til salget er 

gennemført med en tilfreds kunde til 

følge. 

Valgfaget inddrager masser af 

praktiske øvelser undervejs. Der bliver 

lagt vægt på tæt sammenhæng mellem 

teori og praksis i undervisningen. Du 

får en række konkrete værktøjer, 

såsom spørgeteknikker, kropssprog, 

behandling af indvendinger og 

afslutningsteknikker med hjem. 

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

Der vil i ugen så vidt muligt indgå 
relevant virksomhedsbesøg/ besøg fra 
oplægsholder fra virksomhed. 

Logistik 
(10127) 

 Eleven kan anvende metoder til 
værdifastsættelse af service- og 
logistikydelser i værdi og forsyningskæden, 
herunder økonomiske fordelingsmetoder. 

 Eleven kan afdække fordele og ulemper ved 
valg af forskellige logistikydelser, herunder 

Formålet er, at eleven opnår indsigt i 
logistikbegrebet, samt lærer at bruge 
de mest almindelige logistiske 
værktøjer og nøgletal. 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering 
af eleverne. Eleverne bliver inddraget 
dels ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
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økonomiske konsekvenser for 
virksomheden.  

 Eleven kan anvende metoder til fastholdelse 
og udvikling af kvalitetssikring i 
virksomhedens logistikydelser, herunder 
anvendelse af forretningsbegreber og miljø. 

 Eleven kan foretage beregning af logistiske 
nøgletal samt præsentation af disse. 

 Eleven kan vurdere fordele og ulemper ved 
valg af forskellige transportformer ved 
udførelse af forsynings- og 
distributionsopgaver, herunder vurdere de 
økonomiske konsekvenser ved de forskellige 
valg. 

Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt. 
Der vil i ugen så vidt muligt indgå 
relevant virksomhedsbesøg/ besøg fra 
oplægsholder fra virksomhed. 

International handel 
(10132)  

 Eleven kender Danmarks internationale 
handel fordelt på lande/regioner og varer 

 Eleven kender til teorier for hvorfor 
international handel opstår 

 Eleven kender gældende relevant lovgivning 
og regelsæt på væsentlige markeder, 
herunder bl.a. CISG (Den internationale 
købelov) 

 Eleven kender til international 
handelspolitik, herunder bl.a. 
handelsrestriktioner 

 Eleven kender de almindeligst 
forekommende transport- og 
forsikringsforhold i international handel 

 Eleven kender til de forskellige typer af 
transport- og tolddokumenter og kan 
anvende de almindeligste forekommende 

Formålet er, at eleven selvstændigt kan 
udfærdige forslag til valg af marked på 
enten 
indkøbs-og/eller salgssiden med 
udgangspunkt i relevante analyser 
 
Eleven skal lære at bruge diverse 
metoder ift. internationale betalinger 
Eleven skal kunne anvende forskellige 
transport og tolddokumenter samt 
metoder ift. internationale betalinger 
på tilfredsstillende vis.   
Eleven skal vide, hvor han kan finde 
information om f.eks. 
handelsrestriktioner samt gældende 
lovgivninger og regelsæt 
 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering 
af eleverne. Eleverne bliver inddraget 
dels ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt. 
Der vil i ugen indgå virksomhedsbesøg i 
en international handelsvirksomhed 
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 Eleven kan anvende metoder til sikring af 
internationale betalinger, herunder 
remburser og kurssikring. 

Præsentationsteknik og 
personlig fremtræden 
(35058) 

 Eleven skal kunne præsentere og instruere 

på baggrund af et selvvalgt emne 

 Elevene skal kunne vurdere egne 

præsentationer og eventuelt forbedre disse 

for at kunne gennemføre præsentation og 

instruktion 

 Eleven kan vurdere og vælge den form de 

passer til målgruppe i en given situation 

 Eleven behersker personlig fremtræden i 

forhold til fx betoning, kropssprog, 

nervøsitet, feedback m.m. 

 Eleven behersker forskellige former for 

værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til 

præsentation og instruktion, fx mindmap 

systemet, lektionsplan, manual osv. 

 Eleven behersker forskellige 

gennemførselsteknikker og 

visualiseringsværktøjer, fx projekter, tavle, 

flipover og skriftlige oplæg 

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

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

Service og international 
kulturforståelse 

(10155) 

 Eleven kender sin egen kultur og kan 
anvende denne viden i mødet med andre 
kulturer.  

 Eleven kender forhandlingsprocessens faser 
og grundlæggende psykologiske 
mekanismer. 

 Eleven kan skelne mellem 
pakkeforhandlinger og 
enkeltsagsforhandlinger og kender dermed 

Formålet er, at eleven opnår viden om 

og indsigt i egen og andres kulturer og 

med udgangspunkt heri kan indgå i 

produktive møder og 

forhandlingssituationer. 

De primære aktiviteter vil være 
klasseundervisning med stor involvering 
af eleverne. Eleverne bliver inddraget 
dels ved fremlæggelser på klassen samt 
involvering af praktiske eksempler fra 
elevernes praktikvirksomhed. 
Opgaveløsninger sker både gruppevis og 
individuelt. 
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betydningen af forskellige tilgange i 
forhandlingen. 

 Eleven kender til de udfordringer 
kulturforskelle kan skabe i mødet og 
samarbejdet, herunder forhandling med 
andre, fx forhandlinger med kunder, 
leverandører og øvrige professionelle 
samarbejdspartnere. 

 Eleven kan i forhandlingssituationer 
anvende sin viden om grundlæggende 
psykologiske mekanismer i mødet med 
andre kulturer. 

 Eleven kender til de vigtigste elementer i en 
interkulturel kommunikation og kan skelne 
mellem bedømmelse og fordømmelse i en 
kommunikations-, forhandlings- og 
samarbejdssituation. 

Der vil i ugen så vidt muligt indgå 
relevant virksomhedsbesøg/ besøg fra 
oplægsholder fra virksomhed. 

Udvidet skriftlig 
kommunikation  
(15855) 
 

 Eleven kan arbejde med skriftlig 
kommunikation i forhold til virksomhedens 
etiske, juridiske og økonomiske ansvar 

 Eleven kan tilpasse sit skriftlige sprog til at 
fremme forskellige formål med 
kommunikationen og f.eks. skelne mellem 
et salgsbrev og en reklamation, mellem 
erhvervs- og privatkunder eller mellem det 
offentlige og private modtagere i en 
offentlig organisation. 

 Eleven behersker forskellige 
dispositionsprincipper i forhold til breve, 
blanketter, rapporter og anden 
korrespondance. 

 Eleven kan begå sig skriftligt på de sociale 
medier i professionelle sammenhænge og 

Valgfaget skal give værktøjer til at 

forbedre den skriftlige kommunikation. 

Du vil få teoretisk stof 

og praktiske opgaver under forløbet. 

Nogle af hovedpunkterne bliver: 

Nemme og enkle regler til at skrive et 

let forståeligt dansk 

Virksomhedens sprogpolitik 

Kommunikationsmodeller 

Kommunikationsmidler fx mails og 
brev 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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anvende forskellige digitale medier og 
forståelsen heraf.  

 Eleven kan anvende avancerede it-
funktioner i tekstbehandling eller andre 
værktøjer til at understøtte sprogrigtighed, 
disponering, layout og andre kvalitetskrav i 
forhold til virksomhedens kommunikation. 

Kvalitet og service  
(35046) 
 

 Eleven skal kende servicefunktionernes 
sammenhæng med og indplacering i 
virksomhedens organisation.  

 Eleven skal kende betydningen af kvalitet og 
service for kunders og samarbejdsparters 
syn på virksomheden.  

 Eleven skal kende nødvendigheden af en 
velfungerende kommunikation for at opnå 
et effektivt samarbejde mellem 
virksomhedens enheder. 

 Eleven kende begreberne ekstern og intern 
kvalitet. 

 Eleven skal kunne yde en god service i 
udførelsen af de administrative funktioner. 

 Eleven skal kunne anvende begreberne 
kvalitet og service i udførelsen af konkrete 
arbejdsfunktioner, f.eks. telefonbetjening og 
receptionsfunktioner. 

 Eleven skal beherske at formulere sig 
præcist og nuanceret i forhold til 
omverdenen i forbindelse med bl.a. 
telefonbetjening, 
korrespondance og anden ekstern 

kommunikation. 

Du arbejder med relevante modeller i 

service og relevante modeller, som kan 

bruges til at forbedre 

kvalitet og endog måle denne. Selve 

undervisningen tager udgangspunkt i 

teoretiske oplæg fra underviser 

på klassen, virksomhedsbesøg, 

opgaveløsning i gruppen samt en 

aktuel opgave, som afleveres 

ved ugens afslutning. 

Som udgangspunkt får du relevante 

værktøjer med hjem til brug i 

virksomheden til gavn for både dig 

selv og andre. 

 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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Budgettering  
(04213) 

 Eleven kan identificere 
budgetforudsætninger og forstå 
budgetforudsætningernes betydning for 
budgettet og den senere budgetkontrol. 

 Eleven har kendskab til medarbejderadfærd 
i forbindelse med budgettering. 

 Eleven har kendskab til almindelig 
budgetprocedure og herigennem kendskab 
til elementer som kalkulationer, faste og 
variable omkostninger. 
 

 Eleven kan udarbejde et resultatbudget, 
likviditetsbudget samt balancebudget, 
herunder bl.a. budgettering af aktivitet, 
kapacitet og likviditet. 

 Eleven kan udarbejde likviditetsbudgettet 
både efter 
beholdningsforskydningsmodellen / 
indirekte metode og ind- og 
udbetalingsmodellen/ direkte metode og 
forstå formålet med begge metoder. 

 Eleven kan udarbejde budgetkontrol og 
anvende budgetkontrollen til økonomisk 
styring ved afvigelsesanalyser, herunder 
f.eks. prisafvigelser, mængdeafvigelser og 
forbrugsafvigelser. 

 Eleven kan arbejde med rullende budgetter 
samt prognoser  

 Eleven har kendskab til budgettering som et 
ledelsesværktøj og styringsinstrument i 
dagligdagen for såvel ledelse som 
mellemledere. 

Du opnår kendskab til udarbejdelse af 

forskellige former for budgetter og 

sammenhængen mellem 

disse. 

Du opnår endvidere kendskab til hvilke 

elementer der indgår i de forskellige 

former for budgetter 

og hvordan forskellige budgetter 

udarbejdes, samt kendskab til 

budgetprocedure og herigennem 

kendskab til kalkulationer, faste- og 

variable omkostninger. 

Vi kommer også ind over hvordan 

budgetkontrol foretages og kan 

anvendes i virksomheder. 

Så efter skoleperioden har du opnået 

kendskab til et budgets rolle i en 

moderne virksomhed, 

som bl.a. ledelsesværktøj, 

kontrolfunktion og styringsfunktion. 

 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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Løn og Lovgivning  
(10723) 
 

 Eleven har et grundlæggende kendskab til 
regulering af ansættelsesforhold via 
lovgivning og arbejdsmarkedets 
overenskomster.  

 Eleven kan arbejde med indsamling og 
behandling af almindeligt forekommende 
data til brug for lønberegninger. 

 Eleven kan arbejde med de mest anvendte 
former for beregning af lønninger, herunder 
pensioner, personalegoder samt opgørelse 
af feriepenge og søn/helligdagsbetaling mv. 

 Eleven kan arbejde med afstemning af 
lønregnskabet efter løn og gageberegning, 
herunder foretage afstemning med 
virksomhedens 
finansbogføring og afstemning ved 

årsafslutning og årsopgørelse. 

Du får et grundlæggende kendskab til 

lovgivning og arbejdsmarkedets 

overenskomster, og kan 

samtidig arbejde med de mest 

anvendte former for beregning af 

lønninger, herunder hvilke data der 

ligger til grund for lønberegning og 

hvordan dette påvirker virksomhedens 

bogføring. 

 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 

 

Lividitetsstyring I + II  
(15734 + 15735) 
 

15734 

 Eleven har kendskab til likviditetsmæssige 
konsekvenser af forskellige 
betalingsbetingelser ved såvel salg som 
indkøb.  

 Eleven kan opstille et likviditetsbudget og 
foretage en vurdering heraf. 

 Eleven kan foretage beregninger af 
likviditetsbehov samt foretage vurdering af 
likviditetsfremskaffelse. 

 Eleven har kendskab til samspillet mellem 
varerabatter og betalingsbetingelser og kan 
foretage beregninger på 
kombinationsmuligheder. 

 Eleven har kendskab til renteloven og 
behandlingen heraf. 

Formålet er, at eleven via en 

dybereliggende viden om daglig 

debitorstyring og kreditorstyring, 

kombineret med låne- og 

indskudsformer, opnår en viden, der 

gør eleven i stand til at styre 

virksomhedens likviditet på baggrund 

af likviditetsbudget, kombineret med 

debitor og kreditorstyring. 

Vi vil se nærmere på 

betalingsbetingelser og rabatformers 

likviditetsmæssige virkninger. 

Undervisningsformen vil blive 

almindelig lærerundervisning, 

gruppearbejde, opgaveløsning, 

 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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15735 

 Eleven kan via nøgletalsberegninger vurdere 
en virksomheds likviditetsmæssige 
udvikling. 

 Eleven kan opgøre og vurdere en 
virksomheds hidtidige kapitalbehov og 
kapitalfremskaffelse via 
pengestrømsanalyse/finansieringsanalyse. 

 Eleven kan vurdere en virksomheds 
finansiering, herunder fordele, ulemper og 
risici ved forskellige 
finansieringsmuligheder. 

 Eleven kan foretage beregninger af 
likviditetsberedskab ved uforudsete 
forskydninger i ind- og udbetalinger. 

diskussioner etc. 

Struktur i administrativ 
problemstilling I + II 
(15847 + 15848) 

15847 

 Eleven kan beskrive og planlægge 
gennemførelsen af et mindre projekt 

 Eleven kan beskrive egen og andres rolle, 
opgaver og ansvar i forhold til projektets 
faser 

 Eleven kan anvende kreative 
problemløsningsmetoder, så løsningsforslag 
er kreative, innovative og målrettede 
 

15848 

 Eleven kan disponere emner og skabe 
overblik og struktur i projektrapporter 

 Eleven kan arbejde med 
informationsindsamling, herunder kildekritik 
og copyright i forhold til udarbejdelse af 
projektrapporter 

Har du brug for hjælp til at skrive din 

fagprøve? Så er dette valgfaget for dig! 

Her får du tid og ro til 

at skrive dit fagprøveprojekt med en 

lærer ved hånden til at hjælpe dig med 

at strukturere opgaven og 

skabe den optimale opsætning. 

 

 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 
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 Eleven kan anvende avancerede funktioner i 
tekstbehandling til kvalitetssikring af 
rapporter, herunder typografier, 
sideopsætning, indholdsfortegnelse, 
stikordsregister, fodnoter, hyperlinks mv. 

Projektstyring 
(15736) 
 

 Eleven har kendskab til grundlæggende 
elementer ved projektarbejdet, herunder 
arbejdsformen, projekttyper, 
organisationsformer samt etablering og 
afvikling af projektorganisationer. 

 Eleven kan vedligeholde et projektdokument 
indeholdende projektets formål, mål, 
succeskriterier og faseopdeling 

 Eleven kan håndtere diverse værktøjer til 
styringen af et projekt i forhold til risici, 
interessenter, ressourcer, opgave- og 
tidsstyrring. 

 Eleven kan arbejde med økonomi og 
resultatstyring i projektet, herunder 
estimering, budgettering, kvalitetsstyring, 
disponering- og værditænkning samt Cost-
Benefit analyse. 

 Eleven har kendskab til projektledelse, 
herunder krav til projektlederen, personlig 
ledelse, konflikthåndtering, samarbejde og 
effektivitet. 

Målet er, at eleven opnår kendskab til, 

hvordan projektstyring foregår i 

erhvervslivet, hvilke dele af 

erhvervslivet der anvender 

projektstyring og hvilke 

fordele/ulemper, der fremkommer ved 

anvendelse af projektstyring.  

Eleven skal opnå kendskab til, hvordan 
man styrer økonomien i et firma, der 
arbejder med projektstyring. 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 

 

Økonomistyring II 
(15823) 

 Eleven kan foretage afvigelsesberegninger 
på indirekte variable og indirekte faste 
omkostninger.  

 Eleven har kendskab til opdeling af en 
virksomhed i centre. 

Målet er, at eleven opnår en viden om 

aspekter, metoder og praksis i den 

daglige økonomistyring i firmaer med 

en kompleksitet af en vis størrelse. 

 Teori gennemgang 

 Klasseundervisning 

 Dialog og diskussion på klassen 

 Gruppearbejde 

 Elevfremlæggelser 

 Individuelle øvelser 

 Selvstændig faglig fordybelse 
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 Eleven har kendskab til opgørelse af interne 
afregningspriser. 

 Eleven har kendskab til opgørelsen af 
virksomhedens kvalitetsomkostninger, 
samtidig med viden om forebyggelse, 
behandling og helbredelse. 

 Eleven har kendskab til koblingen mellem 
økonomistyring og ledelse. 

 Eleven har kendskab til Balanced Scorecard. 

 Virksomhedsinddragelse 

 Bevægelse i undervisningen 

 

  
 

 


