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Generelt for skolen  

Praktiske oplysninger  
 

HERNINGSHOLM ERHVERVSSKOLE & GYMNASIER 

Lillelundvej 21  

7400 Herning  

Tlf.: 72 13 45 00 

E-mail.: mail@herningsholm.dk  

www.herningsholm.dk     

Direktør: Allan Kortnum  

 

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier er arbejdsplads for cirka 430 medar-
bejdere og uddannelsesinstitution for de cirka 10000 elever og kursister, der 

hvert år gør brug af skolens mange tilbud. 

Vi kombinerer høj kvalitet i undervisningen med åbenhed og tillidsfuld respekt 
for eleverne. Vi har de kompetencer og ressourcer, som sikrer, at uddannelses-

tilbuddene er blandt landets absolut bedste. 

Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier vil gerne gå i front med talentudvik-
ling. Vores elever på både erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasium deltager 

i flere nationale og internationale talentkonkurrencer. 

 

 

 

 

  

mailto:mail@herningsholm.dk
http://www.herningsholm.dk/
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Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 
 

MISSION (HVORFOR ER VI HER?) 
• Vi skaber det uddannelsesmæssige grundlag for fremtidens samfund og arbejdsmarked. 

VISION (HVAD VIL VI?) 

• Vi er en central og fremtidsorienteret aktør i et stærkt midt- og vestjysk vækstmiljø.  
• Herningsholm vil opleves som et kvalitetsprodukt inden for uddannelsesverdenen.  

  

HVAD VIL VI KENDES FOR? (STRATEGISKE MÅL) 

• Vi er attraktive for uddannelsessøgende og aftagere inden for vores målgruppe 
• Vi har en udviklingsorienteret organisation 
• Vi er synlige med en klar profil 
• Vores økonomi er langsigtet bæredygtig 

  

SÆRLIGE FOKUSOMRÅDER DE KOMMENDE ÅR: 

• Studiemiljø 
• Synliggøre videreuddannelses- og karrieremuligheder 
• Entreprenant tilgang 
• Kobling mellem teori og praksis 
• Fokus på talentmiljø 

 

VI ØNSKER AT SKABE EN KULTUR, DER ER BASERET PÅ GROWTH MINDSET-TANKEGANGEN, HVOR 
FOKUS ER PÅ: 

• Udfordring 
• Vedholdenhed 
• Indsats 
• Feedback 
• Inspiration 

 

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

Vi bygger broer  
Tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Helhedsorientering. Overblik og sammenhæng i uddannelsen. Sam-
arbejde 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.  
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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  
Udvikling og dannelse af eleverne foregår som en integreret del af undervisningen. På Herningsholm Erhvervsskole 
& Gymnasier 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: 

• 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 hel-
heden, for egen dannelse og er bevidst om at man er ambassadør for virksom-

heden/skolen  

• Er en god kammerat, hvilket ses ved at man er opmærksom på sine omgivel-
ser, 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 nødvendighe-
den af faglig udvikling 

 

Link til Herningsholms FDPG  

  

https://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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Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Der er 26 timers lærerstyret undervisning om ugen.  
Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvori læreren indgår aktivt.  
I erhvervsuddannelserne indgår læreren typisk aktivt i følgende tre former for undervisningsaktiviteter: Formidling 
af fagligt stof, demonstration af en færdighed, vejledning og løbende evaluering i forbindelse med elevernes selv-
stændige opgave- eller problemløsning. Disse aktiviteter kan udføres for større eller mindre elevgrupper og for 
enkelte elever. 
Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens deltagelse skal være obligatorisk, og læreren skal være til 
stede eller umiddelbart til rådighed. 
Undervisningen på Grundforløb 2 gennemføres som fuldtidsundervisning inkl. elevernes selvstændige opgaveløs-
ning, hjemmearbejde, forberedelse, mv.  
Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for 
en fuldtidsbeskæftiget - 37 timer om ugen. 

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompeten-
cer  
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 be-
skæftigelse i foreningsliv.  

Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og littera-
tur. 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 støttemulighe-
der. 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 varig-
hed på mellem ½ dag og op til 3 dage. 
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Generelle eksamensregler 
Link til Herningsholms generelle information om eksamen  

Overgangsordninger  
I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en uddannelse, vil der blive 
taget stilling til, 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=484%3Ftx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D%3Dsearch#c10064
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Grundforløb 2 – Frisør 
 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør 

Frisør- og Kosmetikerfagets Fællesudvalg 

 

Praktiske oplysninger  
Frisøruddannelsens adresse 
Lillelundvej 21 A, Bygning 26 

 

 

UDDANNELSESLEDER 

Maiken Dahl 

25 42 48 47 

mkd@herningsholm.dk 

VEJLEDER 

Lisbeth Sortberg 

72 13 48 45 

lso@herningsholm.dk 

UDDANNELSESSEKRETÆR 

Martin Andreas Sørensen 

72 13 48 27 

mas@herningsholm.dk 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208573
https://www.frisorfaget.dk/
mailto:mkd@herningsholm.dk
mailto:lso@herningsholm.dk
mailto:mas@herningsholm.dk
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Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag  
Undervisningen tager afsæt i helhedsorienteret undervisning bestående af projekter. Hermed understøttes eleven 
i arbejdet med de emner, som interesserer eleven og dermed synliggøres helheden i uddannelsen. Desuden ska-
bes sammenhæng mellem skole og samfund. 

Det er nødvendigt at differentiere på frisøruddannelsen. Vores elever kan have vidt forskellige personlige, skole-
mæssige og erhvervsmæssige baggrunde og læringsforudsætninger. Vi har aldersmæssigt en bred spændvidde, 
da vi både har unge elever, der kommer direkte fra folkeskolen og voksne elever, der har mange års erhvervser-
faring og evt. kommer fra andre uddannelser. Vi har elever, der stadig bor hos deres forældre og elever, der selv 
er forældre.  

Vi vil gerne differentiere individuelt og sætte individuelle mål, hvis det er nødvendigt. Vi vil forsøge at imøde-
komme både den udfordrede elev og den stærke elev. Vi kan differentiere ved at planlægge opgaver og aktiviteter 
på forskellige niveauer. Vi vil bruge gruppearbejde til at differentiere. Det kan foregå ved at gruppeopdele et hold 
efter niveau eller blande grupper med udfordrede og stærke elever.  

De svageste elever kan mødes med en individuel målsætning og opgaver, der passer til deres udviklingsmulighe-
der. Det samme gælder de stærke elever. 

Undervisningen er organiseret i forskellige projekter af varieret længde. Der er fokus på kollaborativ læring; det 
lærende fællesskab præget af vidensdeling, kommunikation, udvikling og samarbejde. Rammerne for de enkelte 
projekter er overordnet beskrevet, men kernen er den dynamiske udviklingsproces, som eleverne skal gennemgå. 
Undervisningen i projektarbejdet gennemføres i grupper eller enkeltvis og didaktikken er overvejende baseret på 
det induktive princip, hvor eleven lærer at arbejde engageret, nysgerrigt, selvstændigt og problemløsende. Un-
dervisningen i projekterne skal medvirke til at opbygge, udvikle og udfordre elevernes fagidentitet og lære ele-
verne at generalisere det lærte, så de kan overføre det lærte til en anden praktisk kontekst. Projektarbejdet ud-
møntes i holdfælleskaber, hvor der skabes rum til refleksion og fordybelse. For at styrke elevernes udviklingspro-
ces arbejder de løbende med at udarbejde en digital logbog, hvor de viser deres faglige udvikling og kompetencer. 
Logbogen bruges endvidere til eksamen. 

Der er stor tilslutning til at deltage i brobygning på frisør fra både efterskoler og folkeskoler. Dette giver de unge 
mennesker indsigt i hvad man arbejder med som frisør og hvilke tanker og overvejelser man skal gøre sig. Mange 
af dem som ansøger om en kvoteplads, har b.la. fået kendskab til branchen gennem disse forløb.  

Herningsholm, og dermed også frisørafdelingen, har valgt at prioritere DM i Skills højt. Dette har bevirket at der 
er kommet mange unge mennesker hertil, som selv får mulighed for at danne sig et billede af en hverdag på en 
erhvervsskole. De kommer i kontakt med mange andre unge mennesker og får mulighed for at dyste i forskellige 
fagdiscipliner.  

Vi har som afdeling et tæt samarbejde med erhvervslivet – både i forhold til at skabe praktikpladser for henholdsvis 
skolepraktikanter og grundforløbselever. Branchen er os behjælpelig med at dække undervisning som vi evt. ikke 
selv har kompetencerne til, eller selv kan dække samt at videreuddanne vores undervisere. 

Der skabes et faglig og socialt inspirerende ungdomsmiljø, hvor der er fokus på de unges interesser, behov og 
problemstillinger. Ungdomsuddannelsesmiljøet skabes via aktiviteter, hvor eleverne oplever sociale fællesskaber. 
Det tilstræbes at skabe inspirerende og moderne fysiske rammer, som tilgodeser de faglige og sociale aspekter og 
styrker elevernes læring. 
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Der tilrettelægges i gennemsnit 45 minutters daglig bevægelse, hvor der er fokus på bevægelse i forbindelse med 
faglig læring og styrkelse af sociale fælleskaber. Bevægelse inkorporeres i den daglige undervisning, hvor det un-
derstøtter elevens læring.  

Ved motion og bevægelse gives der mulighed for, at de 45 minutter kan deles op i løbet af dagen. Til at imøde-
komme dette, har frisørafdelingen bl.a. indkøbt ”Aktiviteket” fra Dansk Firmaidræts Forbund. Dette er et skab 
med forskellige redskaber og udstyr til små lege og aktiviteter. Vi deltager jævnligt i aktiviteter på tværs af uddan-
nelserne på Herningsholm. 

It bliver et vigtig redskab i alle projekterne, idet mange undervisningsmaterialer vil forekomme elektronisk og It 
vil være et dokumentationsværktøj, som eleverne skal anvende på forskellig vis. 

Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætnin-
ger  
Underviserne giver løbende feedback og feedforward på elevens løsning af opgaver og dermed faglige kompeten-
cer. Underviserne foretager løbende samlede tværfaglige vurderinger af elevens faglige niveau, og såfremt det 
vurderes at elevens gennemførsel vil være problematisk, indstilles eleven til en samtale ved kontaktlæreren. 
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 læn-
gere skønnes realistisk at eleven kan gennemføre uddannelsen. 

Læs om skolens fraværspolitik her: 

Vejledning om studieaktivitet 

Underviserne laver løbende vurdering af elevens studieaktivitet, hvilket sker på baggrund af elevens aktivitet i 
undervisningstimerne, opgaveløsning og afleveringer. Underviserne vurderer løbende elevens evne til at begå sig 
i faget og 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 ”brevsamtaler” 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. 

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 be-
skæftigelse i foreningsliv.  

Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, eksempelvis fra medier og litte-
ratur. 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 stil-
ler 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.  

https://www.herningsholm.dk/fileadmin/user_upload/PDF/EUD/fravaer_udmeld_folder_ELEVER_2019.pdf
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3. Vurdering af eleven behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre den ønskede ud-
dannelse, herunder specialpædagogisk støtte, længere tid, tilvalg af faglig/almen karakter og brug af øvrige støt-
temuligheder. 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 se-
nest 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. 

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 samt test i kernefaglighederne. På baggrund af RKV 
udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan, hvor længden på uddannelsen og undervisning i de enkelte fag 
fastsættes 
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Undervisningen i grundforløbets anden del  
 

 

 

Der er ikke mulighed for EUX på frisøruddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier. 
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Grundfag på GF2 Frisør 
AFSÆTNING niveau F 

Niveauer og vejledende varighed 

Niveau F: 1,0 uge 

1. Identitet og formål 

1.1. Identitet 

Afsætning er et samfundsvidenskabeligt fag. Faget beskæftiger sig med virksomheders salg af produkter og tjene-
steydelser og de afsætningsmæssige beslutninger knyttet hertil. Faget udvikler kompetencer inden for salg, ser-
vice og markedsføring i forhold til den enkelte virksomheds målgruppe og købsadfærd. 

1.2. Formål 

Formålet med undervisningen er, at eleverne opnår grundlæggende forretningsforståelse, herunder viden og fær-
digheder i afsætning med vægt på salg, service, markedsføring og kommunikation, så eleverne kan varetage ar-
bejdsopgaver inden for disse områder. Eleverne skal gennem arbejde med konkrete afsætningsmæssige problem-
stillinger styrke deres nyskabende evne til at afsætte produkter og tjenesteydelser samt forstå virksomhedernes 
strategiske grundlag for valg af konkrete afsætnings-, salgs- og servicekoncepter. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Emne 1. Virksomhedsforståelse 
1. Referere virksomhedsidé og distributionskæde 
2. Referere relevant lov og regler i forbindelse med et salg 

   

 
Emne 2. Efterspørgsel 
3. Referere metoder til at segmentere markeder og vælge målgruppe 
4. Identificere målgruppens behov, købemotiver og markedets trends 

   

 

  
Emne 4. Marketingmix 
6. Identificere en virksomheds grundlæggende marketingmix i forhold til målgruppen    

 
Emne 5. Service og kundebetjening 
7. Identificere god service før, under og efter købet i forhold til virksomheden og kundetyper    

 

Emne 3. Udbud 
5. Identificere virksomhedens konkurrenter    
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2.2. Kernestof 

Emne 1. Virksomhedsforståelse 
Traditionel forretningsmodel offline 
Distributionskæde 
Købelov 

   

 

Emne 2. Efterspørgsel 
Målgrupper og segmentering på Business to Consumer (B2C) markedet 
Segmenteringskriterier på B2C-markedet (demografi, adfærd og livsstil) 
Livsstilsmodel 
Behov og købemotiver på B2C-markedet 
Trends 

   

 

Emne 3. Udbud 
Snæver og bred konkurrence    

 

Emne 4. Marketingmix 
Produkt 
Serviceydelse/fysisk produkt: 
Kendetegn 
Sortiment 
Place 
Beliggenhedsformer 
Pris 
Kalkulationsfaktor 
Grundlæggende prismatch 
Promotion 
Online markedsføring: 
Sociale medier 

   

 

Emne 5. Service og kundebetjening 
God/dårlig kundeservice og -rådgivning 
Personlig fremtræden og kommunikation 
Kundetyper 
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2.3. Supplerende stof 

Afhængig af uddannelse suppleres med et eller flere af nedenstående stofområder: 

Niveau F 
Vælg min. 1 område 
 
Emne 1. Virksomhedsforståelse 
1. Konceptudvikling    

 

Emne 4. Marketingmix 
2. Online Markedsføring: 
Hjemmeside og webshop 
3. Offline markedsføring: 
Reklamer, sales promotion og PR 
4. Butiksindretning og vareeksponering (ABC-pladser) 

   

 

Emne 5. Service og kundebetjening 
5. Konflikttrappen og reklamationer 
6. Salgstrappen 

   

 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egen dagligdag og deres valgte uddannelse og skal i muligt omfang 
inddrage elevernes erfaringsgrundlag. 

Undervisningen tilrettelægges som en vekselvirkning mellem praksisnær teori og praktiske opgaver, og alle emner 
sættes i relation til den aktuelle erhvervsuddannelse. Det teoretiske stof sættes så vidt muligt ind i en praktisk og 
virkelighedsnær kontekst. 

Afsætning er et dynamisk fag. For at levendegøre faget er det vigtigt at inddrage aktuelle emner og innovative 
virksomheder fra elevernes erhvervsfaglige uddannelse i undervisningen. 

3.2. Arbejdsformer 

I undervisningen skal der anvendes afvekslende og elevaktiverende arbejdsformer, hvor eleverne får mulighed for 
at arbejde med praksisnære emner og øvelser med afsæt i eksisterende virksomheder og deres aktiviteter inden 
for faget. 

Eleverne arbejder både individuelt og i grupper med fokus på en anvendelsesorienteret tilgang til fagets stof og 
udvikling af deres innovative kompetencer. Progressionen sker gennem øget kompleksitet og omfang i de øvelser 
og cases og typer af virksomheder, der arbejdes med. Faget kan med fordel udfoldes med bl.a. foredrag, rollespil 
og fremlæggelser. 
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Som en motiverende faktor bør der i faget indgå aktiviteter i form af besøg fra eksterne aktører eller virksomheds-
besøg, hvor den eksterne aktør/virksomheden bidrager med virkelighedsnære, aktuelle og succesfulde aktiviteter 
i relation til det faglige kernestof. 

3.3. It i undervisningen 

Digitale teknologier inddrages som et motiverende redskab og som en støtte for elevens læreproces i faget. De 
digitale teknologier og værktøjer kan anvendes til: 

1. Informationssøgning, 

2. bearbejdning og formidling, herunder relevante afsætningsmæssige digitale værktøjer samt 

3. samarbejde og vidensdeling. 

Endelig kan digitale teknologier bidrage til den virkelighedsnære og aktuelle undervisning gennem fx videoopkald. 

3.4. Samspil med andre fag 

Faget gennemføres så vidt muligt i samspil med andre fag i uddannelsen. Ud fra en konkret vurdering beskriver 
skolen i den lokale undervisningsplan, hvordan faget gennemføres i samspil med andre grundfag eller erhvervsfag 
på grundforløbets 1. del og med andre grundfag eller det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbets 2. del og 
hovedforløb. 

4. Dokumentation 

Eleverne skal udarbejde dokumentation i faget uanset fagligt niveau og prøve. 

Niveau F  
Som led i undervisningen arbejder eleven med en brancherelevant case udarbejdet af skolen eller en 
virksomhed, hvor fagets metoder og modeller anvendes til belysning af en konkret problemstilling. 
 
Casen skal dække faget bredt og omfatte mindst fire af de faglige mål og tilhørende kernestof. 
 
Case-arbejdet kan dokumenteres med fx en præsentation, en hjemmeside, en professionel side på 
et socialt medie eller en video. Skolen fastsætter produkt og dokumentationens mindst mulige om-
fang af skriftligt arbejde. 
 
Casen kan udarbejdes af højst tre elever i fælleskab, og alle har ansvaret for hele dokumentationen. 
Hvis casen udarbejdes i grupper skal gruppens samarbejde og tilrettelæggelse af arbejdet dokumen-
teres. 
 
Elevens case-arbejde skal godkendes af underviser og indgå i elevens afsluttende standpunktsbe-
dømmelse. 
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5. Evaluering 

5.1. Løbende evaluering 

Både undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende, og det sikres ved undervisningens afslutning, 
at der har været benyttet forskellige evalueringsformer. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i 
den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling i sammenhæng med 
faget og erhvervsuddannelsen som helhed. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Når eleven har afsluttet undervisningen afgives en standpunktskarakter, der udtrykker elevens aktuelle stand-
punkt. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens dokumentation og 
øvrige præstationer og munder ud i en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget. 

5.3. Afsluttende prøve 

Ved prøven gælder reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannel-
ser. 

Der afholdes ikke afsluttende prøve på niveau F. 

5.3.3. Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad elevens præstation opfylder de faglige mål, som er angivet i pkt. 
2.1. Se i øvrigt § 8 stk. 3. 

Skolen kan uddybe prøvens specifikke bedømmelseskriterier i forhold til de væsentlige mål og krav, som skolen 
har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. 

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 

Niveau F 
• Eleven udtrykker sig under vejledning i et fagligt sprog 
• Eleven inddrager under vejledning relevante og aktuelle eksempler fra praksis 
• Eleven udviser under vejledning forståelse for brugen af enkle modeller 
• Eleven udviser forståelse for målgruppens betydning for virksomhedens mar-

ketingmix og kan under vejledning fortælle om valg i forhold til målgruppen 
• Eleven giver under vejledning eksempler på online/offline aktiviteter 
• Eleven giver under vejledning eksempel på en trend inden for sit erhverv 
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DANSK niveau E 
 

Niveauer og vejledende varighed 

Niveau E: 2,0 uger 

1. Identitet og formål 

1.1 Identitet 

Danskfaget i erhvervsuddannelserne bidrager gennem tværfagligt samspil med erhvervsuddannelsens øvrige fag 
til at styrke og udvikle danskfaglige og personlige kompetencer. 

Fagets omdrejningspunkt er de kulturelle og kommunikative kompetencer: 

At tale, at samtale, at præsentere, at lytte, at læse, at skrive og at se. 

Fagets identitet i erhvervsuddannelserne hviler på to ben: Det almene og det erhvervsfaglige. Faget bygger videre 
på elevens grundskoleforløb. 

1.2 Formål 

Formålet med danskfaget i erhvervsuddannelserne er at styrke elevens forudsætninger for at benytte det danske 
sprog i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag til kommunikation og samarbejde og som værktøj til erken-
delse, læring, oplevelse, tolerance og fællesskab. 

Faget udvikler elevens sproglige bevidsthed og færdigheder, med henblik på, at eleven bliver bedre til at kommu-
nikere mundtligt, skriftligt og multimodalt, dvs. når ord, billeder, film, animation, lyd og andre midler til kommu-
nikation støtter hinanden i en tekst. Faget understøtter også elevens kommunikative bevidsthed og færdighed, 
med henblik på kontekstuel kommunikation. Faget bidrager til, at eleven med forståelse kan lytte, læse og deltage 
i samtale ud fra forskellige tekster og teksttyper om erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

Fagets metoder styrker elevens innovative, kreative, analytiske og kritiske beredskab til at kunne løse opgaver og 
møde udfordringer, som eleven møder i erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

De faglige mål er inddelt i fire overordnede kompetenceområder: Kommunikation, læsning, fortolkning og frem-
stilling. 
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2.1.1 Kommunikation 

Niveau E 
 
1. Eleven kan kommunikere reflekteret i almene og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- 
og samtalestrategier i forhold til formål og situation 
2. Eleven kan kommunikere hensigtsmæssig i samarbejde og samvær med andre 
3. Eleven kan vælge og anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, informationssøg-
ning og formidling 
4. Eleven kan skelne mellem og reflektere over virksomheders interne og eksterne kommunikation 
5. Eleven kan demonstrere viden og bevidsthed om sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrete 
erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg 
 
2.1.2 Læsning 
 
Niveau E 
 
1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i almene og erhvervsmæssige sammenhænge og anvende rele-
vante læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype og kontekst 
2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for erhverv, uddannelse og dag-
ligdag 
3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for læsning med 
relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 
 

2.1.3 Fortolkning 

Niveau E 
 
1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem analyse og diskussion af tekster 
2. Eleven kan iagttage og analysere diverse tekster med relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddan-
nelse og dagligdagen 
 
2.1.4 Fremstilling 
 
Niveau E 
 
1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede 
i en form, der passer til genre og situation 
2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille forholdsvis korrekte skriftlige og mundtlige tekster ved brug af 
teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og dagligdagen 
3. Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om skrive-
formål, målgruppe, genre og sprog 
4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige repræsentationsformer med direkte relevans for det konkrete 
erhverv og den konkrete uddannelse 
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2.2 Kernestof 

Danskfagets kernestof er de væsentlige begreber, modeller og metoder, der indgår i kommunikation, læsning, 
fortolkning og fremstilling. 

Der inddrages tekster, med et bredt fokus på erhvervsvalg og elevens dagligdag. Der arbejdes med det udvidede 
tekstbegreb. Forskellige teksttyper skal være repræsenteret. 

2.2.1 I kommunikation og læsning arbejdes med: 

Niveau E 
 
1. Kommunikationsanalyse, 
2. multimodal kommunikation og repræsentationsformer, 
3. argumentation, 
4. anvendelse af læse- og kommunikationsstrategier i forhold til læste, sete og hørte tekster og 
5. sprogiagttagelse, herunder grammatik, sprogbrug og sproglige normer. 
 
2.2.2 I fortolkning og tekstarbejde arbejdes med: 
 
Niveau E 
 
1. Grundlæggende danskfaglige metoder modeller til iagttagelse analyse, fortolkning, og vurdering, 
2. dansksprogede tekster, heriblandt fiktion, faktion og nonfiktion, og mundtligt stof af relevans for den uddan-
nelse eller det uddannelsesområde, eleven har valgt, hvor tekster fra nyere tid prioriteres og 
3. forskellige medier samt erhvervskommunikative og massekommunikative teksttyper, erhvervskommunikative 
tekster kan omfatte virksomheders eksterne og interne kommunikation. 

2.2.3 I fremstilling arbejdes med: 

1. Skriftlig fremstilling, herunder eksempler på faglig skrivning og formidling inden for den uddannelse, eleven har 
valgt. 

2. Sprogrigtighed, grammatik og retstavning. 

3. Mundtlig fremstilling, herunder anvendelse af talesproget på en hensigtsmæssig måde, fx gennem lytning og 
forståelse. 

4. Sammenhæng mellem fagets skriftlige og mundtlige dimension. 

2.3 Supplerende stof 

Det supplerende stof kan være tekster, der ikke er indeholdt som en forpligtende del af kernestoffet. Det kan fx 
være social-, kultur- og bevidsthedshistoriske fremstillinger, fagtekster om psykologi, kunsthistorie eller teknologi, 
og det kan være stof fra andre fag, der indgår i flerfaglige forløb, hvor dansk er med. Det supplerende stof bør 
knyttes til kernestoffet og indeholdes i de organiserede forløb. Der er ikke specifikke krav til omfanget af det sup-
plerende stof. 
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3. Tilrettelæggelse 

Der henvises til § 5. 

3.1 Didaktiske principper 

Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevens faglige niveau og tilrettelægges så vidt muligt med udgangspunkt 
i elevernes aktuelle erhvervsuddannelser. 

Undervisningen gennemføres med hovedvægt på helhedsorienteret undervisning. Undervisningens rammer skal 
give mulighed for, at eleven kan bruge sin viden i erhvervsfaglig sammenhæng, så sammenhængen mellem fagets 
metoder og modeller og elevens uddannelsesområde står tydeligt for eleven. Der lægges vægt på fagets centrale 
arbejdsmetoder og tankegange ved løsning af konkrete problemstillinger. 

Den faglige progression i forhold til abstraktionsniveau indgår ved at der arbejdes med synlig læring og feedback. 

Der henvises til § 12 (Løft af minimum et niveau i dansk på grundforløbets 1. del). 

For eux-elever gælder det at faget indgår som grundlag for den videre undervisning på a-niveau. Stof læst på c-
niveau indgår i optællingen af det samlede stof på a-niveau. Oversigt over gennemført undervisning skal indeholde 
læst stof, omfang i tid og have særligt fokus i forløbet samt hvilke arbejdsformer der er anvendt. 

3.2 Arbejdsformer 

Undervisningen tager udgangspunkt i elevens erhvervsuddannelse i hverdagens temaer og almen dannelse. Un-
dervisning og arbejdsformer er i begyndelsen fortrinsvis er lærerstyrede, men skal gradvist afløses af undervisning 
og arbejdsformer, der giver eleverne større selvstændighed, medbestemmelse og ansvar. Arbejdsformer og me-
toder skal passe til de faglige mål, hvor der veksles mellem undervisningsformer og elevinddragelse. Faget tilret-
telægges helhedsorienteret og så der som en del af undervisningen arbejdes med at undersøge problemstillinger 
og vurdere løsninger, hvor fagets viden og metode anvendes, f.eks. i forbindelse med kommunikationsanalyse, 
arbejde med sagprosa, virksomhedskommunikation, arbejde med skønlitteratur mv. 

3.3 It i undervisningen 

Eleverne skal anvende og forstå, at digitale medier bidrager til deres faglige læring. De skal lære at tage aktive og 
kritiske valg af brugen af it, og bruge it til at støtte den sproglige kompetence og evnen til at udtrykke sig klart og 
nuanceret på korrekt dansk. 

Elevernes skal med udgangspunkt i deres it færdigheder arbejde med at søge, sortere og udvælge og formidle 
relevant fagligt materiale med kritisk bevidsthed. Eleverne skal opnå viden om og kendskab til at anvende digitale 
medier i kommunikationssammenhænge, så de kan indgå ansvarligt, kritisk og etisk bevidst i globale og digitale 
fællesskaber. 

3.4 Samspil med andre fag 

I erhvervsuddannelserne er dansk et alment, erhvervsfagligt tonet sprog-, medie- og kulturfag med grænseflader 
til andre fag i erhvervsuddannelserne. Faget sætter erhvervskommunikativt, sprogligt samt tekst- og medieanaly-
tisk perspektiv på de faglige, erhvervsfaglige, teknologiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold, der indgår i 
andre fag og faglige områder i erhvervsuddannelserne. Faget skal med dette perspektiv åbne for samspil med 
andre fag og undervisningsforløb i elevens uddannelse. 
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4. Dokumentation 

Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til elevens uddannelsesretning og fremti-
dige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddannelse og i forhold til elevens personlige udvikling. 

Elevens dokumentation opsamles i en arbejdsportfolio, som indgår som grundlag for dels den løbende evaluering 
og dels den afsluttende standpunktsbedømmelse. 

Eleven udvælger fra sin arbejdsportfolio før undervisningens afslutning et eller flere teksteksempler til en præsen-
tationsportfolio. Præsentationsportfolioen udgør en del af eksamensgrundlaget ved den afsluttende prøve. 

Mindst én skriftlig opgave skal repræsentere skrivning på tværs af dansk og et eller flere andre fag. 

5. Evaluering 

5.1 Løbende evaluering 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progression 
i den enkelte elevs læring og skal sikre, at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget 
og erhvervsuddannelsen som helhed. Den løbende evaluering sker på baggrund af løsning af opgaver, portfolio, 
samtaler mellem lærer og elev og mundtlig fremlæggelse. 

Der henvises til § 5, stk. 5. 

5.2 Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter, der udtrykker elevens aktuelle stand-
punkt. Eleven bedømmes i forhold til fagets mål, og karakteren gives på baggrund af elevens dokumentation og 
øvrige præstationer og munder ud i en samlet vurdering af elevens kompetencer i faget. 

5.3 Afsluttende prøve 

Der henvises til § 9 for uddannelser, der udbydes med caseeksamen. 

Skolen vælger for det enkelte hold én af følgende to prøveformer: 

Prøveform a caseeksamen 

Caseeksamen er gennemføres på baggrund af caseorienteret undervisning, som betyder, at man arbejder med 
problemstillinger eller områder fra konkrete virksomheder eller brancher. 

Prøven tilrettelægges på grundlag af en kendt case om en konkret virksomhed eller branche, udarbejdet af den 
prøveafholdende skole, evt. i samarbejde med en branche eller virksomhed. 

Ved undervisningens afslutning gennemføres en caseundervisningsdag, hvor eleverne stilles 5-7 caseopgaver. Da-
gen har en varighed på 6 timer. Eleverne arbejder individuelt eller i grupper og må modtage vejledning. Eleverne 
afleverer individuelle besvarelser af opgaverne ved arbejdsdagens afslutning. 

Caseopgaverne udformes, så mindst én opgave inddrager elevernes præsentationsportfolio. 
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Caseopgaverne skal til sammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. 

Der afholdes en mundtlig prøve af 30 minutters varighed, inklusiv votering. Eksaminationen tager udgangspunkt i 
de stillede caseopgaver. Censor beslutter hvilke af de 5-7 opgaver, som der er grundlag for eksaminationen og 
som eksaminationen indledes med. Præsentationsportfolioen indgår i caseopgavesættet. 

Til de valgte opgaver stilles yderligere to ukendte spørgsmål, som uddyber relevant kernestof i forlængelse af 
caseopgaven. Spørgsmålene stilles under eksaminationen af eksaminator. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation. 

Caseopgaverne, de ukendte spørgsmål samt en fortegnelse over tekster i hver enkelt elevs præsentationsportfolio 
sendes til censor forud for prøvens afholdelse. 

Prøveform b lodtrækning af spørgsmål 

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave. 

Prøvens grundlag skal tilsammen dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. 

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning umiddelbart forud for den fastsatte forberedelsestid, som er op til 
60 minutter. 

Eksaminationen af eleven varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 

Eksaminationen er todelt. 

Den ene del består af elevens præsentation af løsningen af den ukendte opgave samt en efterfølgende samtale 
om opgaven mellem elev og eksaminator. 

Den anden del består af elevens præsentation af sin præsentationsportfolio, og suppleres med uddybende spørgs-
mål fra eksaminator. 

Der gives én karakter ud fra en helhedsvurdering af elevens præstation. 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i hver enkelt elevs præsentationsportfolio sendes til censor 
forud for prøvens afholdelse. 

5.3.1 Eksaminationsgrundlag 

Prøveform a caseeksamen 

Eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af caseopgaverne samt de stillede ukendte spørgsmål. 

Prøveform b lodtrækning af spørgsmål 

Eksaminationsgrundlaget er elevens besvarelse af det ukendte spørgsmål samt elevens præsentationsportfolio. 
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5.3.2 Bedømmelsesgrundlag 

Prøveform a caseeksamen 

Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation ved prøven. I bedømmelsesgrundlaget kan der indgå 
materiale udarbejdet af eleven i forbindelse med opgaveløsning på caseundervisningsdagen, men materialet be-
dømmes ikke særskilt. 

Prøveform b lodtrækning af spørgsmål 

Bedømmelsesgrundlaget er elevens besvarelse af det stillede spørgsmål samt elevens præsentation af sin præ-
sentations portfolio og den efterfølgende dialog med eksaminator. 

5.3.3 Bedømmelseskriterier 

Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminandens præstation opfylder de faglige mål, som de er 
angivet i pkt. 2.1. Se i øvrigt § 8 stk. 3. Skolen kan uddybe prøvens specifikke bedømmelseskriterier i forhold til de 
væsentlige mål og krav, som skolen har udvalgt i forhold til prøven samt i prøvens bedømmelsesgrundlag. 

I bedømmelse af elevens præstation i faget lægges vægt på følgende: 

Niveau E 

1. Eleven anvender viden om kommunikationsmetoder og fortolkning både alment og erhvervsfagligt 
2. Eleven demonstrerer en klar og enkel struktur i sin fremlæggelse 
3. Eleven kommunikerer og formulerer sig i et grammatisk korrekt sprog, og i et sprog som passer til situationen 
4. Eleven refererer indhold i læst tekst korrekt 
5. Eleven viser kendskab til og forståelse af fiktionstekster, praksisnære sag-tekster og multimodale tekster 
 
Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse. 
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DESIGN niveau E 
 

Niveauer og vejledende varighed 

Niveau E: 1,5 uge 

1. Identitet og formål 

Fagets genstandsområde er produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser, der ses som 
et samspil mellem form, funktion og kommunikation. Faget defineres som procesorienteret, bevidst problemløs-
ning, som skal ses i historisk, samfundsmæssig og international sammenhæng. Designanalyse er det element, der 
etablerer sammenhæng mellem fagets praktiske og teoretiske side. Med analyse under den praktiske designpro-
ces kvalificeres en forståelse for design som proces og resultat, ligesom analyse af professionelt design skaber en 
bevidsthed om designprocessen i praksis. 

Designundervisningen baseres på opgaver og projekter, der integrerer praktiske designprocesser og teoretiske 
overvejelser, der kvalificerer designpraksis professionelt gennem analyse af såvel proces som resultat i forskellige 
sammenhænge. 

1.2. Formål 

Faget beskæftiger sig med designprocessen fra idé til skitse i udvikling og fremstilling af produkter, materielle såvel 
som immaterielle og forudsætningerne herfor. Formålet med faget er, at eleverne opnår indsigt og færdigheder i 
at arbejde med samspillet mellem designprocesser og produktion af varer og serviceydelser. Gennem analyse, 
beskrivelse og udførelse af mindre skitse- og formgivningsopgaver, omhandlende virksomhedslære og branchere-
levante problemstillinger, opnår eleven færdigheder i at arbejde med samspillet mellem form, funktion og æstetik 
i produktionen af varer og serviceydelser. Faget skal således bidrage til, at eleverne opnår kompetencer og fær-
digheder i at anvende designprocesser til at understøtte produktion af varer og serviceydelser samt til at kompen-
sere for potentielle problemer i forbindelse med denne produktion. Undervisningen skal give bevidsthed om de-
signs rolle i lokale problemstillinger for virksomheder og brancher i en globaliseret foranderlig verden og som led 
i en international kommunikation. 

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

Undervisningens mål er, at eleven: 

Niveau E 
 
1. Udfører formgivnings- eller designopgaver, der fordrer fantasi og æstetisk sans, 
2. anvender portfolio til at beskrive grundlæggende elementer og faser i formgivnings- eller skitseprocessen, 
3. anvender opmålings- og afbildningsmetoder til at identificere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og 
design, 
4. anvender viden om materiale- og farvelære til at redegøre for forholdet mellem farve, form og funktion i kon-
krete brancherelevante opgaver, 
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5. anvender simple analysemodeller til at redegøre for formgivningens og æstetikkens betydning med udgangs-
punkt i en brancherelevant opgave, 
6. anvender perception og symbolik til at identificere karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med be-
tydning for branchen og 
7. anvender basal viden om ergonomi, teknologi og miljøforhold til at demonstrere grundlæggende faktorer, der 
har indflydelse på problemløsning og formgivning. 

2.2. Kernestof 

Eleven skal arbejde med idé- og produktudvikling. 

Niveau E 
 
Udgangspunktet findes i problemstillinger fra uddannelsesområdet/branchen, og der skal arbejdes med innova-
tive og kreative processer. Eleverne skal arbejde praktisk med problemstillingerne og herigennem få indsigt i stil-
historie og arkitektur inden for branchen. 
 
1. Opmålings- og afbildningsteknikker 
2. Stilforståelse med uddannelsesrelevans 
3. Farve- og materialelære 
4. Modelfremstilling og produktvisualisering 
5. Arbejde med perception og symbolik 
6. Form, funktion og æstetik 
7. Grundlæggende kendskab til ergonomi, teknologisk og miljøforhold inden for branchen 
8. Simple designanalysemodeller 

2.3. Supplerende stof 

De valgte emneområder og evt. samspil med andre fag gør, at nogle designparametre nævnt under kernestof kan 
inddrages i undervisningen med en bredere perspektivering. 

3. Tilrettelæggelse 

3.1. Didaktiske principper 

Niveau E 
 
Der arbejdes med forskellige opgaver, hvor eleverne skal vise deres viden i praksis. 
 
Opgaverne skal tilrettelægges, så eleverne i stigende grad kan vise selvstændigt initiativ i identificeringen af en 
designmæssig problemstilling samt i formulering og løsning af denne. 
 
3.2. Arbejdsformer 
 
Niveau E 
 
Undervisningen er tilrettelagt med oplæg og opgaver, hvor eleven demonstrerer kendskab til fagets teoretiske og 
praktiske termer. 
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Eleverne arbejder både individuelt og i grupper. Ved gruppearbejder skal den enkelte elev udfærdige individuel 
dokumentation til dennes portfolio. Der kan indgå aktiviteter i form af besøg fra eksterne aktører eller virksom-
hedsbesøg. 

3.3. It i undervisningen 

It er et fundamentalt arbejdsredskab i fagets processer. It bruges i undervisningen til at søge, skabe, eksperimen-
tere, lagre, formidle, kommuniker og distribuere. Arbejdet med digitale medier har til formål at gøre eleverne til 
skabende, kompetente, ansvarlige og kritiske it-bruger. 

3.4. Samspil med andre fag 

Fagets designmæssige indhold gennemføres så vidt muligt i samspil med andre fag i uddannelsen. Ud fra en kon-
kret vurdering beskriver skolen i den lokale undervisningsplan, hvordan faget gennemføres i samspil med andre 
grundfag, erhvervsfag på grundforløb 1 og eller med andre grundfag og uddannelsesspecifikke fag på grundforløb 
2 og på hovedforløb. 

4. Dokumentation 

Niveau E 
 
Eleven skal løbende kunne dokumentere sit arbejde i en portfolio.  
Praktisk arbejde i form af skitsetegning eller formgivning af produkt eller mock-up skal indgå. 

5. Evaluering 

5.1. Løbende evaluering 

Undervisningen og elevens udbytte heraf evalueres løbende, og det sikres ved undervisningens afslutning, at der 
har været benyttes forskellige evalueringsformer. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den en-
kelte elevs læring og skal sikre, at eleverne reflekterer over deres faglige udvikling i sammenhæng med faget og 
erhvervsuddannelsen som helhed. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse 

Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives en standpunktskarakter. Eleven bedømmes i forhold til fagets 
mål, og karakteren gives på baggrund af elevens dokumentation og øvrige præstationer og munder ud i en samlet 
vurdering af elevens kompetencer i faget. 

5.3. Afsluttende prøve 

Niveau E: 
 
Der afholdes ikke afsluttende prøve. 
 
Kilde: Link til bekendtgørelsen om grundfag  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=212543#id65888139-3dbd-476d-b1a9-2441091b2e90
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Uddannelsesspecifikke fag på GF2 Frisør 
 

KOMPETENCER FORUD FOR OPTAGELSE TIL SKOLEUNDERVISNING I HOVEDFORLØBET 
§ 3. For at kunne blive optaget til skoleundervisningen i hovedforløbet skal eleven opfylde betingelserne i stk. 2-7. 

 
Stk. 2. Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 
 
1) Teori og terminologi til at planlægge og løse arbejdsopgaverne. 
2) Brancherelevante informationskilder. 
3) Formernes funktionalitet og stilperioder i faget design. 
4) Basale farveteknikker. 
5) Strukturbehandling med tilhørende diagnose og kartotekskort. 
6) Sikkerhed og miljø i forhold til frisøren og kunden. 
7) Afsætningsforhold på uddannelsesområdets forskellige markeder, herunder markedsforskelle i købsad-
færd og markedsføring. 
 
Stk. 3. Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af 

enkle opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 
 
1) Tegning af de fire grundlæggende klippeformer med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler. 
2) Integration af klippeformerne i basale klipninger med anvendelse af regnetekniske hjælpemidler, med til-
hørende føntørringsteknikker til M/K. 
3) Basale farveteknikker i faget design med ”new generation”. 
4) Anvendelse af fagets traditionelle produkter. 
5) Strukturbehandlinger med tilhørende diagnose og kartotekskort. 
6) Farveteknikker og deres designmæssige betydning. 
7) Hårvask og hovedbundsmassage med tilhørende diagnose. 
8) Grundlæggende hygiejneprincipper. 
9) Brancherelevante afsætningsøkonomiske modeller ved udformningen af en markedsføringsplan. 
 
Stk. 4. Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
 
1) under vejledning forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende fagmetoder og deres relevans i kon-
krete sammenhænge, 
2) under vejledning forklare og vurdere forskellige grundlæggende fagmetoder i forhold til parametre som 
miljø, sikkerhed og kvalitet, 
3) vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given 
situation, herunder de fire klippeformer og grundlæggende føntørringsteknikker med anvendelse af regne-
tekniske hjælpemidler, 
4) anvende farver til at udtrykke, understøtte eller korrigere deres designmæssige former, 
5) begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre meto-
der, 
6) planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 
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7) samarbejde med andre om løsning af opgaver, 
8) anvende innovative og designmæssige metoder i opgaveløsning, 
9) forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et diagram, 
anvende statistik, følge en vejledning med udgangspunkt i faget afsætning og andre matematiske termer, 
10) udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation i faget afsætning såsom arbejdssedler, egenkontrol 
o.l., 
11) dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning, 
12) evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater i faget afsætning, 
13) vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge, 
14) foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v., 
15) anvende faglige udtryk og begreber i forbindelse med det kemiske arbejdsmiljø for frisører, 
16) anvende korrekte personlige værnemidler, handsker og korrekt udsugning, 
17) analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i forhold til uddannelsen, 
18) søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 
19) vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtageren, 
20) arbejde med segmentering af markedet og fastlæggelse af målgrupper, 
21) forklare begrebet branding og de elementer, der skal til for at skabe et brand inden for branchen, 
22) beskrive og præsentere de grundlæggende serviceydelser og tjenester, som forskellige målgrupper efter-
spørger, 
23) indkøbe og bestille varer, herunder formler til beregning af svind og 
24) udføre farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn med voks og pincet.  
 
Stk. 6. Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende:  
Bestået prøven kemisk arbejdsmiljø for frisør. 
 
Stk. 7. Eleven skal have færdigheder i at korrigere for følgende fejl eller afvigelser fra en plan eller en stan-

dard: 
 
1) Fejl, der fremgår ved udregning ifølge farvestjernen, og korrigeres ved coloration. 
2) Fejl og afvigelser ved behandlingen, herunder behandling, der skaber allergisk reaktion hos kunden. 
 
Kilde: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208573
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Bonusfag på GF2 Frisør 
”Bonusfag: fag der giver elever mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger.”  
 

SALONDISCIPLINER 
 

Varighed  
2,0 uger  
 
Fagets identitet: 
 
Eleven får et kendskab til de arbejdsopgaver, der foregår i hverdagen i en frisørsalon. Eleven opnår kompetencer 
til at udføre daglige arbejdsopgaver i virksomheden. 
 
Fagets formål: 
 
Eleven reflekterer over de faglige kompetencer.  
Eleven lærer at vurdere egne kompetencer og mål ift. uddannelsen og forventningerne fra salonerne.  
Eleven tilegner sig metoder og rutine ift. at arbejde med kunder.  
Desuden skal faget medvirke til at give eleven en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og svagheder.  
 
Undervisningens mål er at eleven på grundlæggende niveau kan:  
 
1. Skabe sig en forståelse for arbejdet og opgaverne i frisørbranchen.  
2. Beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål ift. salondiscipliner.  
3. Anvende forskellige metoder og værktøjer til at nå målene.  
4. Evaluere eget arbejde ift. forventningerne en mester og fra arbejdsmarkedet generelt.  
 
Fagets indhold:  
 
Eleverne skal føre digital logbog over hele forløbet, hvor de dokumenterer deres arbejde med billeder og korte 
beskrivelser. Dette er til formål at vise praktikstederne.  
Undervisningens indhold omfatter arbejde med modeller i forskellige discipliner, som er relevante ude i en salon.  
Undervisningen inddrager forskellige værktøjer.  
Der vil løbende arbejdes med elevens personlige og faglige kompetenceudvikling og erkendelse heraf. 
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierende arbejdsformer, der styrker ele-
vens læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces.  
I undervisningen indgår arbejde på egne modeller. 
Eleven har mulighed for at komme i praktik i relevante saloner, med henblik på at få en uddannelsesaftale. 
 
Evaluering:  
 
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende.  
Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer 
over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelse som helhed. 
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Bedømmelse: 
  
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”gennemført/ikke gennemført”. 
 
Eksempel på fagets forløb: 

 
Uge 1 
 

1) Føntørringsteknikker med alm. børster. 
2) Introduktion til hårvask, massage, Plex-behandlinger, kurbehandlinger og bryn/vipper (wellness). 
3) Introduktion og træning af salonvenlige og salgsbare permanentoprulninger inkl. teori. 
4) Introduktion og træning af salonvenlige og salgsbare farveteknikker med teori og træning på tid.  
5) Træning på tid af permanentoprulning og påføring af farve.  

 
Uge 2 
 
Mandag – onsdag: 

Eleven medbringer modeller (M/K) til enkle farvebehandlinger inkl. bryn/vipper og kurbehandling + styling. (Mo-
dellerne må ikke have for langt hår)  

Torsdag:  

Eleven medbringer en model (K) til permanentoprulning (evt. inkl. bryn/vipper).  

Fredag:  
Eleven arbejder med at færdiggøre den digitale logbog, hvor de renskriver deres notater og sætter det flot op med 
billeder. Afslut med fælles evalueringssamtale. 
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KREATIVT HÅR 
 

Varighed  
2,0 uger 
 
Fagets identitet: 
 
Eleven udvikler kompetencer i det praksisnære frisørarbejde, og får udvidet kendskab til kreativt arbejde på øvel-
seshoveder.  
 
Fagets formål:  
 
Eleven reflekterer over og lærer de faglige kompetencer.  
Eleven vurderer egne kompetencer og mål ift. uddannelsen og frisørbranchen.  
Eleven tilegner sig metoder og rutine ift. at arbejde med sin kreativitet og frisering.  
Faget medvirker til at give eleven en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og svagheder. 
 
Undervisningens mål er at eleven på grundlæggende niveau kan: 
 
1. Skabe sig en forståelse inden for frisørbranchen. 
2. Styrke egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål ift. frisering. 
3. Anvende forskellige metoder og værktøjer til at nå målene. 
4. Evaluere eget arbejde. 
 
Fagets indhold:  
 
Undervisningens indhold omfatter arbejde med øvelseshoveder inden for kreativ styling og frisering. Undervisnin-
gen inddrager forskellige værktøjer.  
Der vil løbende arbejdes med elevens personlige og faglige kompetenceudvikling og erkendelse heraf.  
Eleverne skal føre digital logbog over hele forløbet, hvor de dokumenterer deres arbejde med billeder og korte 
beskrivelser. Dette er til formål at vise praktikstederne.  
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens 
læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces.  
I undervisningen indgår arbejde på øvelseshoveder.  
Eleven har mulighed for at komme i praktik i relevante saloner, med henblik på at få en uddannelsesaftale. 
 
Evaluering:  
 
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende.  
Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer 
over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelse som helhed. 
 
Bedømmelse: 
  
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”gennemført/ikke gennemført”. 
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Eksempel på fagets forløb: 
 
Uge 1 
 

1) Brush-teknikker med rundbørster – volumen, dybde.  
2) Brush og krøllejern – form og balance.  
3) Jernondulation/moderne styling – kreativt arbejde med forskellige jern på øvelseshoveder.  
4) Langthårsarbejde med ghd-teknikker.  
5) Langthårsarbejde med flette-teknikker. 

 
Uge 2 
 

1) Let og hurtig styling af langt hår med 1/3 opsætning – eleverne finder selv eksempler på nettet/sociale 
medier. Træner på tid. 

2) Lette og hurtige salonopsætninger/stylinger evt. kombineret med flet. Træner på tid. 
3) Jernondulation/moderne styling – formiddag: eleverne øver på tid. Eftermiddag: lodtrækning med øvel-

seshoveder, to frisurer på tid. 
4) Langthårsarbejde – formiddag: find et tema, forberedelse og træning. Eftermiddag: en frisure skal stå 

færdig til kl. xx. Derefter individuelle evalueringer på resultatet og oprydning/klargøring af hoveder. 
5) Eleverne arbejder med at færdiggøre deres digitale logbog, hvor de renskriver deres notater og sætter 

det flot op med billeder. Afslut med fælles evalueringssamtale. 
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Ny Mesterlære 
Ny mesterlære er den mest praksisrettede adgangsvej af de tre adgangsveje, der er til erhvervsuddannelserne. 
Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt med 
supplerende skoleundervisning. Reglerne herom gennemgås i hovedtræk i denne artikel. 

Eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare tingene 
på forskellige måder. 

Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er indbygget i alle er-
hvervsuddannelserne. 

Fast kontaktlærer gennem hele mesterlæren 
Mesterlæren er et samarbejde mellem skole og virksomhed - og elev. Eleven får en fast kontaktlærer, der også 
bliver den gennemgående vejleder i kontakten til virksomheden.  

Kontaktlærer og mester udformer en realistisk uddannelsesplan for eleven. Parterne aftaler desuden, hvordan de 
vil følge op for at sikre elevens udvikling i oplæringen. Parterne aftaler, om den grundlæggende praktiske oplæring 
i virksomheden skal suppleres med ophold på skolen, for eksempel i forbindelse med nødvendige certifikater og 
opfyldelse af overgangskrav til hovedforløbet, som virksomheden ikke er godkendt til at undervise i.  

Uddannelsesaftalen - det retlige grundlag for virksomhed og elev 
Der skal altid underskrives en uddannelsesaftale, når en elev begynder sin uddannelse i en virksomhed i ny me-
sterlære. Uddannelsesaftalen bør normalt først underskrives, når virksomhed og skole har haft et møde om ele-
vens uddannelsesplan. 

En uddannelsesaftale om ny mesterlære omfatter i praksis som hovedregel hele uddannelsen - det vil sige det 
samlede praktik- og skoleforløb. Grundforløbets 2. del erstattes ved indgåelse af en uddannelsesaftale om ny me-
sterlære på denne måde helt eller delvis af grundlæggende praktisk oplæring i en virksomhed. En uddannelsesaf-
tale om ny mesterlære behøver dog kun at omfatte den grundlæggende praktiske oplæring samt en hel skolepe-
riode og mindst en del af en praktikperiode i hovedforløbet. 

Elever som har modtaget undervisning i grundforløbets 2. del skal ved overgang til en uddannelsesaftale om ny 
mesterlære før afslutningen af grundforløbet godskrives i henhold til reglerne herom. Der er skolen som skal sikre, 
at eleven får godskrevet, hvad eleven har eksamensbeviser eller anden dokumentation for og elevens reelle kom-
petencer i øvrigt. En ny mesterlæreaftale kan ikke indgås, hvis eleven kun skal gennemføre et hovedforløb. 

Løn 
Eleven får overenskomstmæssig løn fra virksomheden. Virksomheden modtager refusion og tilskud efter reglerne 

om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) . Virksomheden er juridisk, økonomisk og uddannelsesmæssigt 

ansvarlig for elevens uddannelse i aftaleperioden.  

Fra mesterlære til hovedforløb 
Den praktiske oplæring afsluttes med en samlet kompetencevurdering, hvori indgår en praktisk opgave, som stilles 
af virksomheden og skolen i fællesskab. Løsningen af opgaven foregår typisk i virksomheden og tager afsæt i det, 
eleven har arbejdet med i perioden.  

Den samlede vurdering af elevens kompetencer går ud på at konstatere, om eleven har opnået de nødvendige 
kompetencer for at kunne fortsætte i hovedforløbet med konstatering af den undervisning, som eventuelt skal 
overføres til hovedforløbet fra det tilsvarende grundforløbs 2. del. Elevens kompetencer vurderes godkendt/ikke 

https://www.uvm.dk/ministeriet/organisationen-i-ministeriet/raad--naevn-og-udvalg/arbejdsgivernes-uddannelsesbidrag
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godkendt af virksomheden og skolen i fællesskab. Eleven får bevis for det gennemførte forløb, som træder i stedet 
for grundforløbsbeviset.  

Elever i ny mesterlære kan optages til skoleundervisning i hovedforløbet uden at have opfyldt alle overgangskrav 
forinden. Meningen – som også genfindes i hidtil gældende praksis – er, at eleven om nødvendigt kan få forlænget 
1. skoleperiode i hovedforløbet, men det er også muligt – undtagelsesvis – at indkalde eleven til et særligt skole-
ophold mellem afslutningen af grundlæggende praktisk oplæring og begyndelsen af 1. skoleperiode i hovedforlø-
bet, så alle overgangskravene kan blive opfyldt.  

Overgangskravene er beskrevet i den enkelte uddannelsesbekendtgørelse . 

Bedømmelsesplan  
På grundforløbets 2. del sker løbende bedømmelse, feedback og feedforward jf. afsnittet om Kriterier for vurde-
ring af elevernes kompetencer og forudsætninger.  

Den afsluttende grundforløbsprøve afholdes i den sidste uge af grundforløbet. 

Eksamensregler  
Link til Herningsholms generelle information om eksamen  

Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
 

DET LOKALE UDDANNELSESUDVALG 

REPRÆSENTANTER ORGANISATION  

Karen Magrethe Thomsen (forkvinde) DFKF 

Louise Kobberholm Kristensen Dofk 

Benny Enoksen Hansen Dofk 

Jesper Brink Steffensen Dofk 

Marianne Dalsgaard DFKF 

Elna Marie Vejgaard         DFKF 

Lone E. Stilling Struer Statsgymnasium 

Annika Hansen (elevrepræsentant) DFKF 

 
  

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/nyheder-lovgivning-og-reform/uddannelsesbekendtgoerelser
https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=484%3Ftx_indexedsearch_pi2%5Baction%5D%3Dsearch#c10064
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Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse 
til skolepraktik  
Skolepraktik er en ordning, hvor skolen eller rettere et praktikcenter går ind og overtager uddannelsesforpligtigel-
sen i en periode, indtil eleven finder en praktikplads ved en virksomhed. 

På den måde kan du gennemføre din uddannelse, selvom du ikke finder en praktikplads lige efter grundforløb 2. 

I skolepraktik skal du lære de samme ting, som hvis du var i praktik i en virksomhed. 
Der kan være forskellige grunde til, at du kommer i skolepraktik. 

Hvis du ikke har en ordinær læreplads 
Langt de fleste skolepraktikanter er kommet i skolepraktik, fordi de ønsker at fortsætte deres uddannelse efter 
grundforløbet, men ikke har fundet en ordinær praktikplads i forbindelse med afslutningen af grundforløbet. 

Hvis du ikke har en ordinær praktikplads, vil du blive orienteret om skolepraktik. For at blive tilbudt en plads i 
skolepraktik, skal du opfylde EMMA-kriterierne.  

EMMA-kriterierne 
EMMA-kriterierne er nogle krav, som skolepraktikanter skal overholde for at kunne være i skolepraktik. 
EMMA er en forkortelse, som står for, at eleven skal være: 

• Egnet – det vil sige, at du skal være fagligt egnet til den uddannelse, du er i gang med. 
• Mobil – fagligt (være villig til evt. at skifte uddannelsesområde) 
• Mobil – geografisk (være villig til at flytte efter en praktikplads) 
• Aktivt søgende  

 
Kriterierne gælder gennem al den tid, hvor eleven er i skolepraktik. 
Bliver du optaget, starter du i skolepraktik én måned efter afslutningen af grundforløbet. 

Hvis du har en kort uddannelsesaftale 
Andre kommer i skolepraktik, fordi de har indgået det, der hedder en kort uddannelsesaftale med en virksomhed. 
En kort uddannelsesaftale skal omfatte en del af uddannelsen med både praktik i en virksomhed og skoleforløb.  
Hvis du har en kort uddannelsesaftale, som ikke bliver forlænget, og du ikke kan finde en ny virksomhed, der vil 
indgå en kort aftale, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik. 

Hvis du har mistet din læreplads 
Hvis du uforskyldt mister din læreplads, kan du fortsætte din uddannelse i skolepraktik. Det kan fx skyldes, at 
virksomheden er gået konkurs. 
Som skolepraktikant får du en skolepraktikydelse på 2947,- pr måned, hvis du er under 18 år og 7055,- pr måned, 
hvis du er over 18 år. Du skal betale skat af skolepraktikydelsen. 

Derudover kan du få refunderet nogle af dine transportudgifter med en sats, der svarer til 90% af billigste offent-
lige transport. 

Det er de samme mål, der skal nås under dit uddannelsesforløb, så du er ikke uddannelsesmæssigt dårligere stillet 
som skolepraktikant. 

Derudover vil du i løbet af din uddannelse komme på forskellige virksomhedsophold og får dermed oplevet for-
skellige virksomhedskulturer og måder at arbejde på. 
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Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i ud-
dannelser med adgangsbegrænsning  
På frisøruddannelsen er der adgangsbegrænsning på Grundforløb 2. Det betyder, at du skal have en praktikaftale 
med en virksomhed eller søge om en plads på Herningsholm Erhvervsskole for at blive optaget på en af uddannel-
serne. 
Du ansøger på optagelse.dk og vil blive indkaldt til en uformel samtale i forbindelse med en praktisk opgave i et af 
vores praktiklokaler. Blandt ansøgerne vælger Herningsholm Erhvervsskoles frisøruddannelse de bedst kvalifice-
rede til kvotepladserne. 
Der bliver valgt mellem de elever, som går på Grundforløb 1, og de som starter direkte på Grundforløb 2. 
Der er ansøgningsfrist to gange om året - 1. juni og 1. december. 
 
I 2019 havde vi 30 kvotepladser. 
 

  

https://www.optagelse.dk/
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Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr  
Frisøruddannelsen råder over følgende undervisere: 

Underviser  Funktion  Kvalifikation 

Lise Mols Madsen • Underviser 
• Kontaktlærer 
• Mesterlære-ansvarlig 

• Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Ditte Vands • Underviser 
• Kontaktlærer 
• SKP-ansvarlig 

 

• Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Anne Lund Nyborg • Underviser  
• Indkøber  
• AUB-midler 

• Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Irene Ingerslev • Underviser 
• DM i Skills 

• Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Louise Lyngsø • Underviser • Den 4-årige frisøruddannelse 
• Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik 

Mette Brændgaard  • Underviser  • Den 4-årige frisøruddannelse 
• Pædagogikum  

 

Overgangsordninger  
I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en uddannelse, vil der blive 
taget stilling til, om eleven vil kunne nå de for uddannelsen opstillede krav. Dette gøres i samråd med elev og 
praktiksted. 
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Læringsaktiviteter  
 

Elevrettet beskrivelse 
Som frisør skal du have fingeren på pulsen og konstant følge de nye strømninger fra ind- og udland. Det kræver, 
at du følger med i hårmoden og de nyeste teknikker. 

En frisør vasker, klipper og farver hår. Frisøren lægger makeup og farver øjenbryn og vipper. En vigtig del af frisør-
jobbet er at rådgive kunderne om, hvordan de skal pleje deres hår og hvilke frisurer, der passer til deres person-
lighed og hårtype. 

Du vil i din uddannelse hos os møde fagligt dygtige og engagerede lærere. I frisørafdelingen vægter vi grundprin-
cipperne i faget højt. Der er altid fokus på, at du er klar til at arbejde med dig selv og være åben over for foran-
dringer. Du skal være indstillet på at arbejde sammen med forskellige typer af mennesker og være klar til både at 
arbejde selvstændigt og i grupper. I den daglige undervisning vil der indgå projektarbejde med fremlæggelser for 
andre elever. Det er en del af vores fag at kunne tale med og til andre mennesker – også nogle, man ikke kender i 
forvejen. 

I løbet af hele Grundforløb 2 vægter vi højt at arbejde aktivt med idéen om ”den gode Herningsholm-elev”. Du vil 
i gennem din dagligdag på skolen møde forventninger til at du: 

• 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. 

• 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 frisøruddannelsen.  

• 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 konse-
kvenser af egne handlinger, ser muligheder på kort og lang sigt og er ikke bange for at møde fremtiden og forstår 
nødvendigheden af faglig udvikling. 

Grundforløb 2 giver dig også en grundlæggende basisviden om de fleste fag og discipliner på frisøruddannelsen - 
fx at klippe, sætte og pleje hår. Du får desuden viden om de mange produkter, der er i handlen, og om den måde 
de virker på. Der findes både plejende produkter og produkter, der bruges til at sætte håret med. Du lærer bl.a. 
om den basale teori inden for klippeformer, at lave permanent og at farve hår. Du lærer også at farve bryn og 
øjenvipper og om hårvask. Desuden lærer du om frisuredesign på både herrer og damer, og får viden om de nyeste 
teknikker og trends inden for hårmode. Du vil også arbejde med de forventninger, du kan blive mødt med ude i 
erhvervslivet og hvordan du bedst får en uddannelsesaftale. 
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Da du ofte er i kontakt med forskellige kemiske væsker og har hænderne meget i vand, kan det give problemer, 
hvis du har sart hud eller tendens til allergi. Men du lærer selvfølgelig om, hvordan du beskytter dig selv. 

Du vil inden opstart blive opfordret til at anskaffe frisørfagets teoribog, hvoraf størstedelen af undervisningen er 
bygget på. Teoribogen kan købes her: Frisørens fagbog  

Med denne uddannelse er det vigtigt, at du: 

• Er serviceminded og god til at tale med mange forskellige mennesker 
• Har god fysik 
• Er indstillet på at arbejde stående det meste af dagen 
• Har fokus på kvalitet og detaljer 
• Er indstillet på at have tæt fysisk kontakt til andre 
• Er indstillet på skiftende arbejdstider 
• Er indstillet på at bruge it-værktøjer 

Her kan du se den seneste statistik om frisøruddannelsen: 

 

Varighed  
Grundforløb 2 på frisøruddannelsen varer 20 uger. Der er opstart på Grundforløb 2 to gange om året på Hernings-
holm – januar og august. 

https://webshop.praxis.dk/produkter/frisoer-fagbog/
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Elevens arbejdstid  
Der er 26 timers lærerstyret undervisning om ugen.  
Lærerstyret undervisning betyder, at læreren tilrettelægger en undervisning, hvori læreren indgår aktivt.  
I erhvervsuddannelserne indgår læreren typisk aktivt i følgende tre former for undervisningsaktiviteter: Formidling 
af fagligt stof, demonstration af en færdighed, vejledning og løbende evaluering i forbindelse med elevernes selv-
stændige opgave- eller problemløsning. Disse aktiviteter kan udføres for større eller mindre elevgrupper og for 
enkelte elever. 
Lærerstyret undervisning skal være skemalagt, elevens deltagelse skal være obligatorisk, og læreren skal være til 
stede eller umiddelbart til rådighed. 
Undervisningen på Grundforløb 2 gennemføres som fuldtidsundervisning inkl. elevernes selvstændige opgaveløs-
ning, hjemmearbejde, forberedelse, mv.  
Det vil sige, at elevens arbejde med uddannelsen samlet set skal være af et omfang svarende til arbejdstiden for 
en fuldtidsbeskæftiget - 37 timer om ugen. 
 
Mødetiderne er således: 

 
 

Mandag 
 

Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

KL. 8.00-14.15 8.00-14.15 8.00-14.15 8.00-14.15 8.00-12.15* 
 

08.00 
– 

09.30 
 

     

PAUSE: 9.30-9:45 
 

09.45 
– 

11.15 
 

     

PAUSE: 11.15-11.45 
 
11.45 

– 
14.15 

 

    
*INGEN  

FROKOSTPAUSE 
 

FRI KL. 12.15 
FRI KL. 14.15 

 

 

 

 

  



42 
 

Læringselementer  
 
 

GRUNDFORLØB 2 FRISØR 

Grundfag: Timer  I alt 

Dansk E   102 

Frisørspecifikke fag inkl. Design E og Afsætning F:  836 

PROJEKT 1 

PROJEKT 2 

PROJEKT 3 

PROJEKT 4 

209 

209 

209 

209 

 

Bonusfag (PROJEKT 5):  204 

SALONDISCIPLINER 102  

KREATIVT HÅR 102  

Timer i alt  1040 

 

 

PROJEKT - ”Tættere på en elevplads” 
Et målrettet projekt med henblik på at skabe en tidlig kontakt mellem elev og salon i form af 10 dage i praktik i en 
frisørsalon. De 10 dage fordeles jævnt i løbet af projektets varighed. Eleven skal selvstændigt og i fritiden søge 
praktikplads til en fastlagt dag i ugen.  

Dette er en enestående mulighed for eleven at opnå en grad af faglig dannelse til erhvervslivet og skabe en kontakt 
og et kendskab til de forskellige frisørsaloner. 

Projektet sker sideløbende med de andre fem projekter på Grundforløb 2.  

Antallet af praktikdage i samme praktiksted kan variere, dog er det altid i aftale med en kontaktlærer og set ift. 
mulighed for en uddannelsesaftale. Opnår eleven en uddannelsesaftale med en salon, forbliver alle elevens prak-
tikdage der. 

Der vil være opfølgning på dagene i praktik i form af telefonisk kontakt og besøg i salonerne, i det omfang det er 
muligt geografisk. Dette foretages af kontaktlæreren. 
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Beskrivelser af projekterne 
 

PROJEKT 1: 

FOKUS: 
Hvem er jeg? 
Hvem vil jeg gerne være? 

    INDHOLD: 
• Eleven vil få kendskab til skitsering/brush og maskulin form på øvelses-

hoveder. 
• Eleven præsenteres for hårvask og hovedbundsmassage med tilhø-

rende diagnoseseddel, samt brush af kort page og langt hår. 
• Gennemgang af produkter. 
• Farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn med voks og pincet. 
• Krop (tøjvalg) ansigtsformer (make-up). 
• Grundlæggende hygiejneprincipper (herunder hår, negle, make-up, 

samt hygiejne i forbindelse med dette) 
• Der vil være fokus på ansøgninger, samt råd og vejledning fra en me-

ster udefra.  
• Eleverne skal løbende evaluere og dokumentere egne erfaringer via de-

res logbog. 
  Målpinde: 

 
 
 

 
 

• Hårvask og hovedbundsmassage med tilhørende diagnose. 
• Grundlæggende hygiejneprincipper. 
• Brancherelevante afsætningsøkonomiske modeller ved udformningen 

af en markedsføringsplan (evt. mester besøg). 
• Udføre farvning af bryn og vipper samt korrektion af bryn med voks og 

pincet. 
• Foreslå ændringer til værktøjer, faglige metoder, materialer m.v. 

  Varighed: 4 uger 

  Niveau: Begynder 
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PROJEKT 2: INDHOLD: 

• Eleven får kendskab til permanent oprulninger, langt hår (designpro-
jekt) og jernondulation på øvelseshoveder. 

• Eleven får kendskab til brancherelevante informationskilder, miljø, sik-
kerhed, kvalitet og kommunikation på arbejdspladsen, markedsføring, 
branding (herunder, dekoration af vinduer, Facebook, vedligeholdelse 
af salon m.m.)  

• Eleven undervises i permanentteori og oprulninger. 
• Eleven opnår kendskab til værktøjslære og ergonomi. 

Målpinde: 

 

• Formernes funktionalitet og stilperioder i faget design. 
• Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der er relevante i 

forhold til uddannelsen, søge og anvende relevante informationer og 
procedurebeskrivelser. 

• Vælge kommunikationsformer og -metoder, der er afpasset modtage-
ren. 

• Arbejde med segmentering af markedet og fastlæggelse af målgrupper. 
• Forklare begrebet branding og de elementer, der skal til for at skabe et 

brand inden for branchen. 
• Beskrive og præsentere de grundlæggende serviceydelser og tjenester, 

som forskellige målgrupper efterspørger. 
• Brancherelevante informationskilder. 
• Kan under vejledning forklare og vurdere forskellige grundlæggende 

fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet. 
• Sikkerhed og miljø i forhold til frisøren og kunden. 

Varighed: 4 uger 

Niveau: Begynder 
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PROJEKT 3: INDHOLD: 
• Eleven får kendskab til farveteori (produktgennemgang af farver), vær-

nemidler, new generation, indkøb og bestilling af varer.  
• Certifikat i det kemiske arbejdsmiljø. 

• Foliereflekser. 

• Bundfarve/ helfarve. 

• Hættereflekser. 

• Effektfarver/farvebomber. 
• Eleven har mulighed for at komme i praktik i relevante saloner, med 

henblik på at få en uddannelsesaftale. 
• Vo og fønbølger. 

Målpinde: 

 

• Teori og terminologi til at planlægge og løse arbejdsopgaver. 
• Anvende faglige udtryk og begreber ifm. det kemiske arbejdsmiljø for fri-

sører. 
• Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: Bestået prø-

ven kemisk arbejdsmiljø for frisør. 
• Anvende korrekte personlige værnemidler, handsker og korrekt udsug-

ning. 
• Indkøbe og bestille varer, herunder formler til beregning af svind. 
• Basale farveteknikker. 
• Basale farveteknikker med ”new generation”. 
• Anvendelse af fagets traditionelle produkter. 
• Under vejledning forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende 

fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. 
• Foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v. 
• Kendskab til fejl, der fremgår ved udregning ifølge farvestjernen og korri-

geres ved coloration. 
• Kendskab til fejl og afvigelser ved behandlingen, herunder behandling, 

der skaber allergisk reaktion hos kunden. 
Varighed: 4 uger 

Niveau: Begynder 
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PROJEKT 4:     INDHOLD: 

• Kendskab til klippeterminologi og arbejdstegning.  
• Eleven trænes i at arbejde selvstændigt og dokumentere egne arbejds-

opgaver.  
• Eleven arbejder på modeller (farve- og strukturbehandling) og får kend-

skab til diagnosesedler. 
• Afsætning. 
• Eleven har mulighed for at komme i praktik i relevante saloner, med 

henblik på at få en uddannelsesaftale. 
• Fokus på grundforløbsprøven. 

Målpinde: 

 

• Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk ar-
bejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik, følge en vejledning 
med udgangspunkt i faget afsætning. 

• Udarbejde almindelig anvendt faglig dokumentation i faget afsætning 
såsom arbejdssedler, egenkontrol o.l. 

• Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater 
i faget afsætning. 

• Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater 
i faget afsætning. 

• Vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i 
forskellige faglige sammenhænge. 

• Sikkerhed og miljø i forhold til frisøren og kunden. 
• Afsætningsforhold på uddannelsesområdets forskellige markeder, her-

under markedsforskelle i købsadfærd og markedsføring. 
• Tegning af de fire grundlæggende klippeformer. 
• Integration af klippeformerne i basale klipning med tilhørende føntør-

ringsteknikker til M/K. 
• Vælge, begrunde og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er 

mest hensigtsmæssige i en given situation, herunder de fire klippefor-
mer og grundlæggende føntørringsteknikker. 

• Strukturbehandling med tilhørende diagnoseseddel. 

Varighed: 4 uger 

Niveau:    Begynder 

 

PROJEKT 5 

Du kan læse beskrivelsen af projekt 5 under afsnittet ”Bonusfag på GF2 Frisør”. 
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Læringsmiljø i det helhedsorienterede Grundforløb 2  
Helhedsorienteret undervisning er en tilgang til at udvikle undervisningsforløb, hvor undervisningen bygges op om 
helheder, som er meningsfulde at arbejde med for eleverne. 

Gennem det helhedsorienterede forløb arbejder eleverne med de faglige mål, som de skal mestre i de forskellige 
fag og faglige temaer. Forløbene involverer desuden ofte personlige, sociale og praktiske kompetencer, som ræk-
ker ud over de faglige mål. 

Helheden kan være kendt af eleverne i forvejen ved, at de kobler sig til elevernes liv, hverdag, arbejdsliv og frisør-
uddannelsen. Forløbene kan også handle om helheder, som eleverne ikke kender endnu, men som de kan lære at 
kende gennem forløbet. Det vigtigste er, at eleverne oplever, at helheden er meningsfuld i forhold til deres ud-
dannelsesretning og interesser, så de motiveres til at arbejde med helheden og delene. 

De helhedsorienterede forløb vil ofte være centreret om et produkt, resultat eller aktivitet, som samtidigt danner 
udgangspunkt for elevernes faglige dokumentation. 

Det er desuden centralt, at eleverne oplever ejerskab til forløbet og opgaverne. Dette skabes bl.a. gennem et tæt 
samarbejde og en god relation mellem lærere og elever, og at lærerne giver eleverne en passende grad af med-
bestemmelse i forløbet 

Helhedsorienteret undervisning forstås som en undervisningsform, hvor flere fag tænkes sammen og integreres i 
helheder, der ud fra en frisørfaglig forståelse virker meningsfulde for eleven. Helhederne har en tydelig sammen-
hæng med frisørfaget, som eleven er i gang med at lære, hvor undervisningen samtidig tilrettelægges ud fra den 
enkelte elevs realkompetencer.  

Helhedsorienteret undervisning vil typisk være forløb, som er organiseret i gruppearbejde med temaer, cases eller 
projekter. 

Evaluering  
Vi henviser til afsnittet om ”Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger”. 

Ressourcer og rammer, herunder lærerkvalifikationer og udstyr.  
I frisørafdelingen råder vi over en del lokaler, der indbefatter muligheder for både praktisk og teoretisk undervis-
ning. De praktiske lokaler er indrettet efter arbejdsmiljølovens regler og bestemmelser. 

Vi har diverse værktøj og udstyr til rådighed deriblandt øvelseshoveder. Vi tilbyder i afdelingen mulighed for køb 
af eget værktøj, udstyr og sakse. 

Undervisere på Grundforløb 2:  
Vi henviser til afsnittet om ”Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr”.  
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