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Formål og opbygning  
 

Denne LUP er udarbejdet på baggrund af vejledning fra Børne- og Undervisningsministeriet, juni 

2021 og har til formål i forenklet form at bidrage til udvikling af undervingen til anvendelse for 

undervisere og andet pædagogisk personale. 

Indholdsmæssigt består LUP’en af 3 elementer: 

• Mål for undervisningen 

• Indhold i undervisningen 

• Evaluering og Bedømmelse 

På Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier udbydes grundforløb 1 til uddannelserne i Kontor, 

handel og forretningsservice (Detailhandels-, Handels-, Eventkoordinator- og Kontoruddannelserne) 

som en fælles indgang i fagretningen ”EUD/EUX Business”. 

LUP for grund- og hovedforløbene beskrives i et særskilte LUP. 

For yderligere information om Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier henvises til skolens 

hjemmeside: www.herningsholm.dk  

 

August 2021 

 

Mona Syndergaard 

Uddannelseschef  

EUD/EUX Business &  

Mediegrafikeruddannelsen 

  

http://www.herningsholm.dk/
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Mål for Undervisningen 

Målet med grundforløb 1 er at eleven får et indblik i forskellige uddannelser og brancher ved at 

arbejde med faglige temaer og projekter i erhvervsfag og grundfag, og derved opnår almene og 

generelle erhvervsfaglige kompetencer til fortsat brug i erhvervsuddannelsen. 

Målet er endvidere at eleven afklares i forhold hvorvidt det videre uddannelsesforløb skal tages som 

EUX eller EUD. 

For beskrivelse af de enkelte fag på grundforløb 1 henvises til grundfagsbekendtgørelsen: 

Grundfagsbekendtgørelse 

Indhold i undervisningen  

Grundforløb 1 består af følgende fag: 

• Dansk C 

• Engelsk C 

• Samfundsfag C 

• Erhvervsfag 1: Introducerende erhvervsfag 

• Erhvervsfag 2: Almene kompetencer som arbejdspladskultur, samfund og sundhed samt 

praktikpladssøgning 

• Erhvervsfag 3: Erhvervsfaglige fag om viden, proces og metode 

 

Fagpakken er sammensat så alle elever har mulighed for at fortsætte deres uddannelse med EUX 

(kun obligatorisk på Kontoruddannelsen). Efter 4 uger er der mulighed for at framelde sig 

Samfundsfag og i stedet for ekstra dansk, hvilket betyder at uddannelsen skal fortsættes på EUD. 

Struktur for grundforløbet  

Aktiviteterne på grundforløbet opdeles i følgende: 

• Introperiode 

• Grundfagsundervisning  

• Erhvervsfag 

• Tværfaglige projekter 

Introperiode 

Vi tror på at en god og tryg opstart for eleven, resulterer i at eleven hurtigere vil føle sig tryg i 

klasserummet og deltage aktivt i undervisningen. Dette gøres via følgende ”on-boarding” aktiviteter: 

• Efter ansøgning om optagelse indkaldes eleven (og evt. forældre) til en introsamtale ved 

studievejlederen. Introsamtalen foregår i Handelshuset, hvor eleven har mulighed for at se 

huset og fornemme stemningen.  

• Efter introsamtalen modtager eleven et optagelsesbrev med link til et Team (Microsoft 

Teams), hvor eleven kan tilgå relevant information vedr. I-bøger, materialer, 

klassesammensætningen, adgang til skema, skolens it-system m.m. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
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• Ugen før opstart får eleven et opkald af kontaktlæreren med henblik på at skabe tryghed om 

opstarten og at sikre at eleven er kommet på it-systemet. 

De første 2 uger på grundforløb 1 bruges på intro med Erhvervsfag 1, hvor målet dels er at afklare 

eleven ift. den valgte fagretning, samt at skabe et trygt klasserum ved hjælp af sociale aktiviteter, 

samtaler med kontaktlærer og evt. elevcoach, forventningsafstemning omkring den nødvendige 

studieaktivitet m.m.  

Grundfagsundervisning 

Efter introugerne starter grundfagsundervisningen, hvor der undervises i målene i de enkelte 

grundfag. Grundfagene står som udgangspunkt selvstændige, mens den tværfaglige læring foregår i 

de tværfaglige projekter (se nedenfor). Udover Systimes I-bøger anvendes materialer, som 

underviserne finder relevante og aktuelle for fagene, samt materialer der ”spiller op mod” de 

tværfaglige projekter. 

I ugerne med grundfagsundervisning er der tillige et ugentligt kontaktlærermodul, der anvendes til 

at skabe ”det sociale rum” i klassen. 

Erhvervsfag 

Erhvervsfag 2 og 3 fremgår ikke af skemaet som selvstændige fag, men her er læringsmålene spredt 

ud over dels erhvervsfagsundervisning og de tværfaglige projekter. 

I Erhvervsfagene introduceres eleverne til de særligt merkantile fag Afsætning, Virksomhedsøkonomi 

og Erhvervsinformatik på introducerende niveau (svarende til niv. F-E-D). Herved arbejdes der med 

den særlige faglige viden, proces og metoder inden for de merkantile uddannelser. 

Tværfaglige projekter 

For at skabe kobling imellem grundfag og erhvervsfag er der indlagt 6 projekter af 3-5 dages 

varighed, hvor eleverne arbejder gruppevist med et tema, som afslutningsvist præsenteres. 

Temaerne i efteråret 2021 er følgende: 

• Innovation og bæredygtighed 

• Fit Living 

• Herning City 

• Digital Handel 

• Årets casevirksomhed 

• Kickstart Programme 

Grundforløbet afsluttes med en afslutningsmesse, hvor eleverne præsenterer deres arbejde 

igennem grundforløbet for forældre og kommende elever og deres forældre.  

Evaluering og bedømmelse  

På grundforløb 1 er der løbende bedømmelse, feedback og feed-forward. 

Elevens faglige kompetencer 

Underviserne giver løbende feedback og feed-forward på elevens løsning af opgaver og dermed 

faglige kompetencer i det enkelte fag. 
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Udover at bidrage til elevernes læring og evne til at se grundfagene i en uddannelsesrettet faglig 

kontekst, anvendes de tværfaglige projekter også til at vurdere elevens samlede faglighed og 

studieegnethed ift. niveauet på uddannelsen. Projekterne skal ikke anses som egentlige ”stop-

prøver”, men anses som gode pejlemærker for, hvorvidt elevens faglige niveau udvikler sig som det 

skal.  

På de løbende klassemøder foretager underviserne tillige løbende samlede tværfaglige vurderinger 

af elevens niveau, og vurderer hvorvidt der skal iværksættes særlige støttetiltag for at understøtte 

læringen. Støttetiltag kan være samtale ved studievejleder med vejledning i hvad der skal gøres for 

at komme på niveau, elevcoach hvor fokus kan være på motivation eller ikke-studiefremmende 

adfærd, direkte faglig støtte af faglæreren eller ekstra ordblindeundervisning, såfremt eleven er i 

målgruppen herfor. Såfremt det vurderes, at elevens gennemførsel ikke længere er realistisk, 

indstilles eleven til en samtale ved studievejlederen for vejledning i andet uddannelsesvalg. 

Ønsker eleven at fortsætte uddannelsen på EUX, men hvor det ikke vurderes at det faglige niveau 

eller studieaktivitet er tilstrækkeligt for at gennemføre grundforløb 2 på EUX, indkaldes eleven og 

evt. forældre til en vejledende samtale med studievejleder og Uddannelseschef. Formålet med 

samtalen er at vejlede til at overgå til EUD. Fastholder eleven ønsket om at fortsætte på EUX, 

tydeliggøres de krav til fremmøde og studieaktivitet, som eleven skal efterleve. 

Elevens personlige og almene kompetencer 

Ud fra en helhedsbetragtning vurderes løbende elevens mulighed for at gennemføre både 

grundforløbet og hovedforløbet.  

Eleven vurderes ud fra følgende forhold: 

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

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

praktikvirksomhed. 

 
 

• Elevens studieaktivitet. Underviserne laver løbende vurdering af elevens studieaktivitet, 

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

afleveringer. I forbindelse med den obligatoriske elevfordybelsestid på EUX registreres 

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 studievejlederen.  

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. 
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manglende afleveringer som skriftligt fravær og tæller ligeledes i det samlede fraværsbillede. 

Ved manglende studieaktivitet indkaldes eleven til brevsamtale ved studievejlederen. 

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. 

Bedømmelse af grundfag 

I forbindelse med afslutningen af grundfaget afgives en standpunktskarakter ud fra 7-trinsskalaen i 

hvert grundfag, som eleven kan se i Ludus, og ét fag udtrækkes til eksamen. 

Grundfagseksamen 

Forud for eksamen gennemgås eksamensreglementet, som eleven har pligt til at efterleve med 

særlig opmærksomhed til elevens pligt til at møde i god til eksamen, samt reglement ved eventuel 

sygemelding. 

På de merkantile uddannelser gennemføres grundfagseksamen som caseeksamen, hvor eleven skal 

løse en række givne opgaver med udgangspunkt i en i forvejen kendt casevirksomhed.  

Caseeksamen afholdes i afslutningen af forløbet og består af en obligatorisk casearbejdsdag og en 

mundtlig eksamen de(n) efterfølgende dag(e). Eleven har mødepligt på det angivne tidspunkt på 

casearbejdsdagen og skal være til stede på skolen hele dagen. Dagen styres af underviseren i 

eksamensfaget, der skaber rammerne for at eleven får arbejdet sig igennem caseopgaverne og 

dermed bliver klar til den mundtlige eksamination. Ved dagens slutning skal eleven aflevere 

præsentationsmateriale til eksaminationen, men må gerne arbejde videre med fx talekort efter 

afleveringen. 

Den mundtlige eksamination har en varighed på 30 minutter med ekstern censor. 

Censor udvælger hvilke opgaver eleven skal eksamineres i, som eleven præsenterer på baggrund af 

det afleverede præsentationsmateriale. Eksaminationen har til formål at afdække elevens faglige 

niveau i faget, og underviser og censor kan derfor bevæge sig rundt i pensum, uagtet caseopgaven. 

Eleven bedømmes ud fra 7-trinsskalaen og får en begrundelse for karakteren ved afslutningen af 

eksaminationen. 


