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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 

For overskuelighedens skyld, har vi valgt at dele denne beskrivelse op i to dele hhv. 
Grundforløb og Hovedforløb. 
Mediegrafikeruddannelsen har fælles Grundforløb 1 indgang med Data & 
Kommunikationsuddannelserne på fagretningen ”Medie & Data”. Der henvises til separat 
LUP herfor. 
For yderligere information om Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier henvises til skolens 
hjemmeside: www.herningsholm.dk  
 
August 2021 
 
Mona Syndergaard 
Uddannelseschef Mediegrafikeruddannelsen 

  

http://www.herningsholm.dk/
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1. Grundforløb 
 

1.1. Mål for undervisningen på Mediegrafikeruddannelsen 

I målbeskrivelsen for Grundforløbet henvises til uddannelsesbekendtgørelsens §3:  
Mål for Grundforløbet - Læs §3 

 

1.2. Indhold i undervisningen 

Grundforløbet består af følgende fag: 

▪ Dansk E 

▪ Design E 

▪ Samfundsfag F 

▪ Førstehjælp 

▪ Elementær Brandbekæmpelse 

▪ Det Uddannelsesspecifikke Fag 

 

Overordnet opdeles undervisningen i fem moduler, hvor fagene Danske, Design og 

Samfundsfag indgår tværfagligt med udgangspunkt i læringsmålene i det 

uddannelsesspecifikke fag. Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse er certifikatfag, og 

gennemføres uafhængigt af den øvrige undervisning. 

 

1.2.1 Moduler & modulopgaver 

Grundforløbet er, foruden introuge, grundfag, førstehjælp & brandbekæmpelse, inddelt i 

fem moduler af cirka to-fire ugers varighed – hvert modul med et af kernefagområderne 

som tema: 

• Typografi & ombrydning // kernefagområde 

• Grafisk design // kernefagområde 

• Grafisk produktionsforståelse // kernefagområde 

• Grafik & billeder // kernefagområde 

• Udfordringen // Opsamling af de 4 kernefagområder 

Undervisningen i hvert modul, gennemgår og arbejder med modulets kernestofområde, fra 

bunden og op til overgangskravsniveau – hvert modul afsluttes med en modulopgave. 

 

Grundfagene dansk, design og samfundsfag integreres i elevens arbejde. Der undervises 

tværfagligt således at grundfagenes mål indarbejdes i de opgaver, som løses i arbejdet med 

kernefagområderne.   

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/415
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1.2.2 Modulopgavernes formål 

Modulopgaverne skal øve eleven i portfolio metoden. 

• Herunder lære eleven at dokumentere sit arbejde inden for de rammer portfolio 

metoden dikterer – omfang: 2400 anslag og svarende til to sider A4, med grafik & 

billeder.  

• Eleven får øvelse og erfaring i dette inden HF1 portfolio. 

  

Modulopgaverne øver eleven i de fire kernefagområder. 

• Herunder at skelne mellem de fire kernefagområder. 

• Hver enkelt modulopgave, på baggrund af modulets tema, afspejler en af de fire 

kernefagområder. 

  

Modulopgaverne skal teste eleven. 

• Herunder skabe et bedømmelsesgrundlag for vurdering af elevens opfyldelse af 

grundforløbets mål. 

Elevens egnethed til at blive indstillet til grundforløbsprøven. 
 

1.3. Evaluering og Bedømmelse 

På grundforløbet er der løbende bedømmelse, feedback og feed-forward. 
 
1.3.1 Elevens faglige kompetencer 
 
Underviserne giver løbende feedback og feed-forward på elevens løsning af opgaver og 

dermed faglige kompetencer. 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 længere skønnes realistisk at eleven kan gennemføre 

uddannelsen. 

Forud for afgivelse af de afsluttende standpunktskarakterer indkaldes elever, hvis 

gennemsnit ikke vil kunne give eleven adgang til hovedforløbet til en vejledningssamtale ved 

studievejlederen, der vejleder om karakterkrav ved grundfagseksamen samt muligheder for 

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

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

vurderes klar til det. 
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1.3.2 Elevens personlige og almene kompetencer 

Her vurderes eleven løbende ud fra en helhedsbetragtning af elevens mulighed for at 

gennemføre både grundforløbet og hovedforløbet.  

Eleven vurderes ud fra følgende forhold: 

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

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

praktikvirksomheden. 

 

• Elevens studieaktivitet. Underviserne laver løbende vurdering af elevens 

studieaktivitet, hvilket sker på baggrund af elevens aktivitet i undervisningstimerne, 

opgaveløsning og afleveringer. Ved afleveringsfravær, som overstiger 10% indkaldes 

eleven til brevsamtaler. 

• Eleven vurderes på orden og struktur ift. branchens forventninger, således vil 

opgaveafleveringer, der ikke er korrekt navngivet jf. vejledningen, ikke blive 

accepteret som afleveret og dermed tælle som afleveringsfravær. En sådan opgave 

vil ikke blive evalueret.  

• Elevens samarbejdsevner og faglighed. 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 brev-

samtaler af samme karakter som ved fravær. 

Der skelnes ikke mellem årsag til brevsamtalen, dvs. eleven kan være indkaldt til brev 1-

samtale f.eks. pga. fravær og brev 2-samtale pga. manglende studieaktivitet. 
 

  

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

årsagen til fraværet klarlægges og eventuelle støttetiltag kan iværksættes 

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

Samtalen har karakter af en bekymringssamtale i forhold til elevens mulighed 

for gennemførsel af uddannelsen og identificering af mulige støttetiltag.  

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

uddannelseslederen.  

Samtalen har ligeledes karakter af en bekymringssamtale i forhold til elevens 

mulighed for gennemførsel af uddannelsen og identificering af mulige 

støttetiltag, men har tillige det element at manglende overholdelse af indgåede 

samtaler har den konsekvens, at eleven udmeldes af uddannelsen uden 

yderligere varsel. 
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1.3.3 Grundfagseksamen 

På mediegrafikeruddannelsen er der følgende overgangskrav der skal bestås inden eleven 

kan starte på første hovedforløb eller starte i Grafikeriet (skolepraktik). 

 

Dansk Niveau E GF1 el. GF2 

Design Niveau E GF2 

Samfundsfag Niveau F GF2 

Førstehjælp Certifikat GF2 

Elementær Brandbekæmpelse Certifikat GF2 

  

Der afgives en standpunktskarakter for grundfagene Dansk, Design og Samfundsfag, og ét af 
disse kan udtrækkes til eksamen. 
Der udstedes certifikater for beståelse af Førstehjælp og Elementær Brandbekæmpelse. 
Disse kan ikke udtrækkes til eksamen. 
 

1.3.4 Grundforløbsprøven 

Den afsluttende grundforløbsprøve afholdes de(n) sidste dag(e) i grundforløbet og tager 

udgangspunkt i det uddannelsesspecifikke fag. Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ 

ikke bestået. Grundforløbsprøven skal bestås for at give adgang til uddannelsens 

hovedforløb. 

Grundforløbsprøven består af en praktiske test, som gennemføres over to 

undervisningsdage samt en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed med ekstern censur, 

med faglærer fra en anden skole. 

Forud for eksamen gennemgås eksamensreglementet med eleverne.  

Eleven indstilles til grundforløbsprøven på baggrund af en samlet vurdering af egnethed, 

som sker på baggrund af:   

• De fire modulopgaver 

• Fravær – fysisk tilstedeværelse og opgaveaflevering 

• Mundtligt aktivitet i undervisningen  

• Eleven skal bestå det uddannelsesspecifikke fag 

 – på baggrund af en samlet vurdering og en faglig test 

Den mundtlige eksamination i grundforløbsprøven gennemføres på baggrund af de 

materialer, som eleven har udarbejdet i de to forudgående dage, som er de sidste dage i det 

uddannelsesspecifikke fag. Her skal eleven demonstrere kompetencerne som beskrevet i 

kompetencemålene for overgang til hovedforløbet i uddannelsen.  

Det er elevens ansvar at forberede præsentationen, så eleven demonstrerer så mange 

kompetencer som muligt, og skal på opfordring kunne redegøre eller demonstrere 

yderligere kompetencer. 
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2. Hovedforløb 
 

2.1 Mål for undervisningen 

I målbeskrivelsen for Grundforløbet henvises til uddannelsesbekendtgørelsens §4:  
Mål for Hovedforløbet - Læs §4 
Der henvises endvidere til Grafiske Uddannelsers hjemmeside – se under Fagbeskrivelser 
samt Portfolio under uddannelsen: 
Mediegrafiker (grafiske-uddannelser.dk) 
For beskrivelser af de Valgfri Specialefag henvises til skolernes fælles hjemmeside med 
specialefag – se under Fagene: Specialefag  
 

2.2 Indhold i undervisningen 

Uddannelsen er bygget op om 4 obligatoriske hovedforløb, som illustreres i nedenstående 
figur: 
 

  
 
Udover de obligatoriske hovedforløb, vælger elev og virksomhed Valgfri Specialefag af 
samlet 6 ugers varighed. Derudover kan elev og virksomhed aftale op til 4 ugers 
erhvervsrettet påbyning. 
 
Det aktuelle udbud og beskrivelse af de valgfri specialefag fremgår af skolernes fælles 
hjemmeside: https://specialefag.dk/ 
 
  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/415
https://grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/uddannelser/mediegrafiker/
https://specialefag.dk/index.php
https://specialefag.dk/
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Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier udbyder aktuelt følgende Valgfri Specialefag: 

• Emballage – design og branding (EMB) 

• Kreativitet, idéudvikling og design (KID) 

• Avanceret billedbehandling 1 (AB1) 

• Avanceret billedbehandling 2 (AB2) 

• Avanceret typografi og e-publicering (ATE) 

• Vektorgrafik (VEK) 

• Motion Graphics – medier i bevægelse (MGB) 

• Frontend – kodning og design (FKD) 

 

2.2.1 Indhold på hovedforløbsmodulerne 

Temaet for Hovedforløb 1 er grafisk produktionsforståelse. Forløbet indeholder fire faglige 
fordybelsesfag, som leder frem til og indgår i en integreret helhed med faget Crossmedia 
produktion. Faglige fordybelsesfag har fokus på at styrke elevens teoretiske fundament og 
håndværksmæssige færdigheder og skal forstås som kursusfag snarere end 
projektorienterede forløb. Hertil kommer grundfaget engelsk, der i vidt omfang integreres i 
de uddannelsesspecifikke fag. For at sikre et tilstrækkeligt niveau er det væsentligt, at 
grundfagslæreren inddrages i planlægning og deltager i dele af gennemførelsen af 
undervisningen. 
 
Temaet for Hovedforløb 2 er publicering og medieformer og har det omfangsrige, 
teksttunge produkt som omdrejningspunktet i elevens arbejde med at planlægge, designe, 
producere og publicere til henholdsvis et trykt og et digitalt medie. Målet er at skærpe 
elevens forståelse for sammenhæng, forudsætninger og begrænsninger ved valg af medie 
og produktionsmetoder samt rationelt at tilrettelægge og producere en mere omfattende 
publikation. Grundfaget Design integreres i nogen grad med de uddannelsesspecifikke fag 
“Publicering og medieformer” samt “Kommunikation og formidling I”. Det anbefales dog at 
bruge mindst en halv uge på fagets generelle emner og problematikker, fx analysemodeller 
og designfunktioner i forhold til individuelle og kollektive behov.  
 
Temaet for Hovedforløb 3 er markedsføring og branding, og er tematiseret, og struktureret 
som et sammenhængende forløb, hvor idéudvikling, grafisk design samt teori og 
overvejelser om kommunikation, strategi, markedsføring og medie, danner basis for 
udarbejdelse af en række grafiske kommunikationsprodukter til en 
markedsføringskampagne. Konkret udvikler eleven et fiktivt produkt, produktets 
designunivers og produktets fysiske fremtræden i form af emballage med mere. I 
forlængelse heraf udvikles en markedsførings- og brandingstrategi, som danner 
udgangspunkt for fremstilling af flere forskellige grafiske kommunikationsprodukter til den 
digitale markedsføring af produktet. Fagene integreres i et tværfagligt forløb i form af en 
case eller et projekt, som udgør en meningsfuld helhed, og giver eleven viden og 
kompetence til selvstændig opgaveløsning på området. 
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Temaet for Hovedforløb 4 er kampagne, et forløb, hvor der udarbejdes en kampagne, der 
viser at eleven er parat til at stå på egne ben efter endt uddannelse. De tre uger fordeler sig 
på to uddannelsesspecifikke fag. Der skal forholdsmæssigt inddrages tid fra hvert fag til 
afholdelse af prøve (produktion af svendestykker) og eksamen.   
 

2.2.2 Portfolio under uddannelsen 

Under hele uddannelsen udarbejdes en portfolio. Formålet med portfolien er at vise elevens 

tilegnelse af de erhvervsfaglige og almene og personlige kompetencemål for uddannelsen. 

Eleven supplerer løbende gennem uddannelsen portfolien med opgaver, produkter eller 

produktioner, som eleven selv har udført eller selvstændigt har taget del i. Arbejdet med 

portfolien indgår i elevens personlige uddannelsesplan og i skoleuddannelsen på 

hovedforløbet.  

På hovedforløbene 1,2 og 3 afleveres arbejdsportfolio, skolen oplyser om tidspunktet for 

aflevering i forbindelse med indkaldelse til hovedforløbet.  

Denne arbejdsportfolio er en del af eksamensgrundlaget og denne skal være tilgængelig 

under hele uddannelsen.  

På Herningsholms Erhvervsskole anvendes feedback og evaluering af portfolie som en 

læringsaktivitet, som afvikles indenfor hvert hovedforløbs første uger. Eleverne pitcher 

deres portfolio for holdet, hvorefter der gives feedback og feedforward fra holdet og 

læreren.  

Portfolien skal bestå af to produkter, et digitalt og et trykt, der tilsammen dækker 

kernefaglighederne grafisk design, typografi, grafisk produktionsforståelse samt grafik og 

billedbehandling.  

Denne læringsaktivitet er et lokalfag, Portfolie 1-3, med bedømmelsen bestået eller ikke 

bestået, for at bestå det lokale fag, skal portfolie afleveres efter oplyste retningslinjer. 

Læringsaktiviteten skal bestås for at eleven kan bestå hovedforløbet.  

 

Se mere om kravene til port folio på grafisk uddannelsesudvalgs hjemmeside:  

https://grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/uddannelser/mediegrafiker/portfolio-paa-

uddannelsen/ 

 

2.3 Evaluering og bedømmelse 

2.3.1 Bedømmelse af hovedforløbsundervisningen 

På hovedforløbet sker der bedømmelse efter hvert fag, hvor eleven får en 
standpunktskarakter.  

• De obligatoriske specialefag bedømmes ud fra 7-trin skalaen og skal bestås, med 

minimumskarakteren 02.  

Såfremt en elev ikke har 02, skal faget tages om.  

• De valgfrie specialefag bedømmes bestået / ikke bestået, og skal bestås. Såfremt 

eleven ikke består, skal faget tages om.  

https://grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/uddannelser/mediegrafiker/portfolio-paa-uddannelsen/
https://grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/uddannelser/mediegrafiker/portfolio-paa-uddannelsen/
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• Lokalfaget, portfolio 1-3, bedømmes bestået / ikke bestået, og skal bestås. 

Elevens arbejdsportfolio skal til hvert hovedforløb bestå af to produkter, et digitalt 

og et trykt, der tilsammen dækker kernefaglighederne grafisk design, typografi, 

grafisk produktionsforståelse samt grafik og billedbehandling. Såfremt eleven ikke 

består, skal hovedforløbet tages om. 
 

2.3.2 Svendeprøven 

Den afsluttende svendeprøve bedømmes ud fra 7-trin skalaen og skal bestås, med 
minimumskarakteren 02. 
 
Såfremt eleven ikke består svendeprøven, tilbydes eleven en reeksamen med forudgående 
vejledning i, hvilke dele af svendeprøven eleven skal hæve niveauet på, samt gode råd til 
den mundtlige eksamination. Såfremt eleven fortsat ikke består svendeprøven, kan der i 
særlige tilfælde gives dispensation, så eleven har et tredje forsøg. Det er 
uddannelseslederen, der vurderer om der kan tilbydes en tredje eksamination. 

Elever kan tildeles medaljer til svendeprøven. I så fald bliver eleven inviteret til 

medaljearrangement af Fagligt Udvalg for de Grafiske Uddannelser, hvor eleven får overrakt 

sit svendebevis. 

Svendeprøven er en mundtlig prøve der indeholder et af eleven udarbejdet grafisk koncept 
til en kampagne, to kampagneprodukter (svendestykker) og elevens portolio.  

Portfolien består af to selvvalgte produkter, som skal  vise elevens arbejde med det trykte 

og det digitale medie og tilsammen dække uddannelsens kernefagligheder; grafisk design, 

typografi, grafisk produktionsforståelse samt grafik og billedbehandling. Kravene til 

dokumentationens indhold og omfang følger afleveringskrav for arbejdsportfolien.  

Se mere om kravene til portfolie på grafisk uddannelsesudvalgs hjemmeside:  

https://grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/uddannelser/mediegrafiker/portfolio-paa-

uddannelsen/ 

Præsentation, kampagne, svendestykker og portfolien udgør svendeprøvens 

bedømmelsesgrundlag, hvor delene vægtes ligeligt. Svendeprøven bedømmes af en 

eksaminator udpeget af skolen og to censorer udpeget af det faglige udvalg.  

Ved bedømmelsen er det uddannelsens kompetencemål, der danner grundlag for 

helhedsvurderingen og afgivelse af karakteren. Ved bedømmelsen af den mundtlige prøve 

giver læreren og de to censorer samlet en karakter, der er udtryk for en samlet vurdering af 

præsentationen og eksaminationen som helhed.  

Skolen informerer forud for 4. hovedforløb eleven såvel som praktikvirksomheden om 

kravene til svendeprøven, herunder om afleveringsfrister og tidspunktet for den mundtlige 

prøve.  

https://grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/uddannelser/mediegrafiker/portfolio-paa-uddannelsen/
https://grafiske-uddannelser.dk/uddannelser/uddannelser/mediegrafiker/portfolio-paa-uddannelsen/

