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Denne lokale uddannelsesplan skaber et overblik 
over skolens pædagogiske tilgang for gennemførelse 
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Generelt for skolen 
Praktiske oplysninger  
 

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

Direktør: Allan Kortnum 

 
Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  
Gennem erhvervsfaglig uddannelse og dannelse giver vi vores elever mulighed for at blive så fagligt og 
uddannelsesmæssigt kompetente som overhovedet muligt. 
Fælles pædagogiske overvejelser på Herningsholm Erhvervsskole 

Vi giver vores elever mulighed for at blive kompetente, og vi giver vores kompetente elever muligheden for 
at blive excellente 

På Herningsholm Erhvervsskole tilbyder vi erhvervsuddannelser og EUX på en lang række fagområder. Vi 
arbejder målrettet på at uddanne vores elever på en sådan måde, at deres potentiale udfordres under hele 
deres uddannelse. Vi giver den enkelte elev mulighed for at oparbejde en faglig stolthed, som kan udgøre 
en grundsten i det efterfølgende arbejdsliv, og vi stræber efter at ruste vores elever til både beskæftigelse 
og efter- og videreuddannelse i indland såvel som udland. 

Under uddannelsen på Herningsholm Erhvervsskole skaber vi gode rammer for læring, som har værdi for 
den enkelte elev såvel som for erhvervslivet og det omgivende samfund. I undervisningen på Herningsholm 
Erhvervsskole er det centralt: 

• at der tages udgangspunkt i den enkelte elevs faglige og personlige forudsætninger for herigennem 
at være i stand til at støtte såvel som at udfordre læringsprocessen hos den enkelte elev 

• at fagligheden er omdrejningspunktet, og at den enkelte elev tilegner sig faglige og teoretiske 
kompetencer, herunder innovative og interkulturelle kompetencer, som gør den enkelte elev i 
stand til at bidrage til produkt- og serviceudvikling samt til at etablere egen virksomhed 

• at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs personlige kompetencer og ad den vej ruste eleven til 
at bringe sin kreativitet, handlekraft, selvstændighed, åbenhed, omstillingsparathed og 
udviklingsorientering i spil i relation til både job og videre uddannelse 

• at bidrage til udviklingen af den enkelte elevs generelle kompetencer, så eleven er rustet til at 
opsøge og anvende ny viden og nye teknologier og til at kommunikere og indgå i samarbejder på 
mange niveauer 

På Herningsholm Erhvervsskole forventer vi noget af eleverne, og eleverne kan forvente noget af os. I 
mødet med den enkelte elev er det centralt for os: 

mailto:mail@herningsholm.dk
https://www.herningsholm.dk/
https://map.krak.dk/?index=yp&id=66212424&query=
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• at eleven oplever et positivt og rummeligt læringsmiljø, hvor der er plads til udvikling, og hvor 
gensidig respekt og tolerance er en selvfølge, både i mødet mellem elev og underviser og imellem 
eleverne 

• at eleven oplever et ambitiøst og struktureret læringsmiljø, hvor eleverne forventer noget af sig 
selv og hinanden 

• at eleven ved, hvad der skal læres, hvordan det kan læres, og hvordan det bliver vurderet 
• at eleven har mulighed for at give feedback til underviserne, ligesom underviserne har mulighed for 

at give feedback til eleven med henblik på at udvikle undervisningen og skabe indblik i og udfordre 
elevens læringsproces 

• at eleven tager initiativ i forhold til og ansvar for egen uddannelse 
  

På Herningsholm Erhvervsskole fastlægges den didaktiske og metodiske tilgang til undervisningen af de 
parter, som varetager og er ansvarlige for undervisningen på de enkelte uddannelser. Den didaktiske og 
metodiske tilgang til undervisningen tager afsæt i det overordnede pædagogiske grundlag, så det sikres, at 
undervisningen afspejler de overordnede pædagogiske principper for Herningsholm Erhvervsskole. 

I tæt samarbejde med erhvervslivet giver vi vores elever muligheden for at opnå en solid faglig viden, 
dokumenterede kvalifikationer og brede kompetencer, som åbner op for et spændende og udfordrende 
arbejdsliv med gode muligheder for etablering af selvstændig virksomhed, videre uddannelse og 
beskæftigelse på et globalt arbejdsmarked. 

 
Undervisningen er opdelt i læringsaktiviteter, som gennemføres i kursusforløb og i projektorganiserede 
forløb. Elevernes erfaringer inddrages i relevante undervisnings- og arbejdssituationer hvor praksisnærhed 
prioriteres. Projekterne organiseres inden for indgangens kompetenceområder, og de almene kompetencer 
integreres i projekterne. 

Overordnede bestemmelse om elevernes arbejdstid 
 

Den ugentlige arbejdstid svarer, herunder hjemmearbejde, til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på 
arbejdsmarkedet. Hjemmearbejde kan, ud over almindelige lektier, omfatte færdiggørelse af opgaver samt 
forforståelse til næste dags undervisning. 

 

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  
 

I afsnittet beskrives det, hvordan skolen gennemfører kompetencevurdering og udarbejder elevens 
personlige uddannelsesplan. Varigheden af den indledende kompetencevurdering kan variere, men elevens 
uddannelsesplan skal være udarbejdet senest 2 uger efter, at eleven er påbegyndt uddannelsen. 
Uddannelsesplanen skal revideres gennem løbende vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger. 
Uddannelsesplanen skal omfatte en konkret beskrivelse af elevens forudsætninger i forhold til 
uddannelsen. Skolen skal, som led i udarbejdelsen af uddannelsesplanen, vejlede om 
uddannelsesmuligheder og de krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage et realistisk valg af 
uddannelse, niveauer og valg af undervisning, herunder talentspor. På Herningsholm fortager vi en 
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individuel kompetencevurdering af den enkelte elev inden skolestart. Hvis der er tale om en EUV-elev er 
der mulighed for både at komme til RKV via AMU eller optagelse.dk. 

 
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering:  

  

1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan 

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på. 

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i forbindelse med job 
og beskæftigelse i foreningsliv. 

Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, f.eks. fra medier og 
litteratur. 

 Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og eventuel afkortelse af uddannelsen.  

Dette sker gennem praktisk opgaveløsning og/eller samtale med kontaktlærer og vejleder 

  
2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen 

Her vurderes om uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med 
skoleskift, om sprogkundskaberne er tilstrækkelige. Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om 
uddannelsen er den rigtige for eleven. 

  

Overordnet bedømmelsesplan  
Alle elever evalueres løbende på de forskellige skoleforløb. Dette gøres for hele tiden at give eleven den 
feedback og feed-forward der gør, at han/hun når deres højest mulige niveau.  

Til sidst på alle skoleforløb laves en enkeltvis evaluering af eleven og de fag der har været undervist i på 
netop det pågældende forløb. Her fremlægges også de målpinde, der er opnået. Dette underbygges af 
mundtlig tilbagemelding.  

 

Praktiske oplysninger om tandklinikassistentuddannelsen 
Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 
 
Uddannelsesleder 
Maiken Dahl 
mkd@herningsholm.dk 
Mobil: 25424847 
 
Skolesekretær 
Heidi Lindberg 
hli@herningsholm.dk 
Direkte 72 13 4605 

mailto:mkd@herningsholm.dk
mailto:hli@herningsholm.dk
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Oversigt over afdelingens bygninger. 
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Lokalt uddannelsesudvalg (LUU)  
 

Titel Navn E-mail Organisation 
Medlem Shahram Khorami hktsk@herning.dk KL 
Medlem Bente Mentz Bmentz@outlook.dk HK privat 
Medlem Helle Rahbek hkthr@herning.dk HK kommunal 
Formand Louise Kold ls@mejlhedekold.dk Tandlægeforeningen 
Medlem Maiken Sø Nielsen Maiken.nielsen87@gmail.com elev 
Medlem Stinne Gissel Nielsen stinnegisselnielsen@gmail.com elev 
Medlem Martin Lyhne Holmgaard mlh@herningsholm.dk Uddannelseschef 
Medlem Maiken Dahl mkd@herningsholm.dk Uddannelsesleder  
Medlem Ulla-Britt Sandfeld Olesen ubs@herningsholm.dk Faglærer 

 

 

Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev  
Skolen samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om uddannelsesplaner, ansøgninger til AUB og 
generel drøftelse af uddannelsessituationen. 

De lokale virksomheder skal indsende praktikerklæring inden skolen kan udstede elevens 
uddannelsesbevis. 

 

Adgangs- og overgangskrav 
For at kunne starte på uddannelsen, skal man kunne dokumentere at kravene for optagelse er opnået. 
Kravet er efter 7-trinsskalaen karakteren 02 i fagene dansk og matematik mundtligt og skriftligt. 

 
Realkompetencevurdering 
Vi foretager en realkompetencevurdering (RKV) på alle elever, der er fyldt 25 år ved uddannelsens start. 

Bilag 1 og paragraf 2 i "Bekendtgørelsen om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent" ligger til grund for 
godskrivningen. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mkd@herningsholm.dk
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Uddannelsens opbygning 
 

 
 
 

Ny mesterlære 
Her kan eleven gennemføre det første år af sin uddannelse via praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt 
med supplerende skoleundervisning. 
Eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare 
tingene på forskellige måder.  

EUV 1  

Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil 
udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. 

*EUV 2 

Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af 
grundforløbets 2. del med en varighed op til 20 uger, samt et reduceret hovedforløb, inklusive 
praktikuddannelsen. 

*EUV 3 

Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse 
for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelses længde vil svare til praktikperioden for de 
unge. 

 

 

 

GF2 elever u. 25 og EUV 3 *

20 uger
H1

6 uger Praktik
H2

8 uger 
(Praktik)

GF2 Elever over 25 , EUV 2 *,

20 uger
H1

5 uger
Praktik

H2
7 uger 

(Praktik)

EUV 1 uden grundforløb og 
praktik

H1
5uger

H2
7 uger 
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Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er indbygget i alle 
erhvervsuddannelserne.  
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. Kontaktlæreren vil aftale besøg på 
klinikken mindst 3 gange. 
Kontaktlærer og den uddannelsesansvarlige 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.  
Elever som har modtaget en del af undervisning på GF2 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 kompetencer i øvrigt.  

Talentspor  
Herningsholm Erhvervsskole udbyder talentspor. Talentspor giver eleven mulighed for fordybelse og 
specialisering. 

Elever, der gennemfører grundforløbet med et godt resultat, kan tage deres hovedforløb på talentspor. Det 
betyder, at en del af uddannelsen er på højere niveau end det normale. Talenteleverne har fag på højere 
niveauer og ekstra faglige udfordringer. 

På talentspor foregår mindst 25% af hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske forløb.  

For at gå på talentspor skal man have en uddannelsesaftale, hvor elev og læreplads er enige om, at eleven 
gennemfører sin uddannelse på talentspor.  

Herningsholm udbyder: 

• Profylakse og supragingival tandrensning 

 
Grundfag 
 

På tandklinikassistentuddannelsen er der følgende overgangskrav der skal bestås inden eleven kan starte 
på første hovedforløb eller starte i skolepraktik (SKP) 

Som udgangspunkt udbydes fagene som nedenfor beskrevet på grundforløbet. 

 

 

 

 

Naturfag Niveau-F Eksamen 
Psykologi Niveau-E Bestås på GF2  
   
Førstehjælp Uden niveau Bestås på GF2 
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Merit 
EUV 2 elever med merit i psykologi, naturfag og førstehjælp tilbydes følgende fag: 

• Praktisk psykologi 

• Praktisk naturfag 

• Førstehjælp på klinikken 
 

Elever under 25 år med merit i psykologi, naturfag og førstehjælp, løser henholdsvis alle opgaver i naturfag, 
psykologi og førstehjælp på klinikken. 

 

Elevens arbejdstid 
Der er 26 timers lærerstyret undervisning om ugen.  
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 selvstændige 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 
opgaveløsning, 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. 
 
Vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
 
Tandklinikassistent-uddannelsen udbydes med skolepraktik dog overgår elever fra Herningsholm 
Erhvervsskole til IOOS Århus for skolepraktik. 
Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af grundforløbet endnu ikke har indgået en 
uddannelsesaftale med en virksomhed. 
  
For at kunne optages til skolepraktik skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: 
  
E = egnet. Eleven anses for fagligt egnet, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis til 
tandklinikassistentuddannelsen eller hvis eleven på baggrund af anden gennemført uddannelse kan få 
godskrevet grundforløbet. Der vil løbende i uddannelsen blive vurderet på egnethed. 
  
M = mobil, geografisk. Eleven skal søge og acceptere en praktikplads/skolepraktikplads i hele landet 
  
M = mobil, fagligt. Eleven skal acceptere en praktikplads/skolepraktikplads, som eleven kan gennemføre 
uden tab af uddannelsestid. 
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A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik  være aktivt i at søge ledige 
praktikpladser. Desuden skal eleven have en synlig profil på www.praktikpladsen.dk senest ved 
udgangen/afslutningen af grundforløbet. 
  
Kriterierne skal efterleves i al den tid, som eleven er i skolepraktik. 
  
Egnede elever, der ønsker optagelse i skolepraktik, optages ved afslutningen af grundforløbet med start i 
den praktiske del af skolepraktikken 1 måned efter grundforløbets afslutning. 
   
Desuden tilbydes skolepraktik til elever, der uforskyldt mister sin uddannelsesaftale og til elever, der ikke 
får forlænget en kort uddannelsesaftale. 
  
For disse elever gælder også, at de skal opfylde EMMA-kriterierne som nævnt ovenfor. 
Disse elever kan – så snart de er vurderet til at opfylde kravene – umiddelbart påbegynde den praktiske del 
af skolepraktikken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lærerkvalifikationer 
 

Underviser Funktioner Kompetencer 

Ulla-Britt Sandfeld Olesen Underviser GF2, HF, AMU  Tandlæge, pædagogikum, diplomfag i 
erhvervspædagogik 

Eva Gisselbæk Underviser GF2, HF, AMU Tandplejer, pædagogikum, diplomfag i 
erhvervspædagogik 

Rikke Bergholt Frederiksen Underviser GF1, GF2, HF, 
grundskole 

Tandklinikassistent, diplomfag i 
erhvervspædagogik 

 

 

 

  

http://www.praktikpladsen.dk/
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Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for 
Tandklinikassistentuddannelsen 
 

  Vi handler Vi skaber 
energi  

Vi kender 
kunderne 

Vi støber 
fundamenter 

Vi bygger broer 

Hvad gør vi 
i 
afdelingen? 

Undervisningen er 
organiseret i 5 
projekter for 
grundforløbet og 2 
patientcases for 
hovedforløb, med 
forskelligt indhold 

Tydelige mål og 
feedback 

Samarbejde mellem 
grund- og hovedforløb 

Talentspor tilbydes 

  

  

  

  

  

Faste klasser 
med inddeling i 
forskellige 
grupper. 
Grundforløbet 
skifter grupper 
5 gange i 
forløbet. 

Skiftende 
grupper er 
med til at 
eleverne lærer 
at samarbejde 
med hinanden i 
kortere eller 
længere 
perioder. 

Anerkendende 
tilgang 

Daglig motion 
og bevægelse 

  

Inkluderende 
læringsmiljø 
så den 
enkelte elev 
udfordres på 
passende 
niveau 

Opmærksom 
på at eleverne 
lærer 
forskelligt og 
udfordrer 
dem på deres 
lærings måde 

Samarbejder 
med lokale 
virksomheder 
omkring 
efterspørgslen 
i forhold til 
elevernes 
kunnen 

Eleven tilknyttes en 
kontaktlærer på 
grundforløbet 

Det er målet at 
eleverne får dannet 
en stæk faglig 
identitet og stolthed 

Der stilles høje krav 
til eleverne så vi 
styrker elevens 
personlige og faglige 
fundament 

Der er plads til 
fordybelse, træning 
og eksperimeteren 

  

I undervisningen 
vægter vi 
sammenhæng 
mellem teori og 
praksis højt 

Projekt- og 
helhedsorienteret 
tilgang 

Støtter eleven i 
løbende at 
reflektere over 
målet med 
uddannelsen 

Gør brug af 
Feedback og feed 
forward 
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Eksempler 
på 
aktiviteter 

Fremlæggelser på 
klinik og sterilisation, 
hvor målene for de 
enkelte opgaver er 
tydelige, 
grundforløbet 
arbejder ud fra et 
målhæfte og 
hovedforløbet 
arbejder med 
handlekompetencer 

Fælles opgave GF/HF: 

HF har GF eleven til 
tandbørsteinstruktion, 
GF eleven optager en 
video af seancen, 
denne analyseres og 
fremlægges i 
psykologi for klassen 
og samtidig afleveres 
der en skriftlig 
tilbagemelding til HF 
eleven 

Ved nogle 
fremlæggelser på 
klinikken er eleverne 
observatør for 
hinanden 

  

  

  

  

  

  

Inddeling af 
grupper sker 
tilfældigt ved 
lodtrækning, 
eleverne laver 
en 
gruppekontrakt  

Grundforløbet 
har hver dag en 
aktivitet hvor 
motion og 
bevægelse 
indgår. ex. Quiz 
og byt med 
spørgsmål fra 
anatomi kan 
forgå i klassen 
eller ude. 

Hver onsdag 
indgår 
ergonomi i 
aktiviteten. 

Grupperne er 
selv med til at 
bestemme 
hvornår på 
dagen de vil 
arbejde med 
det praktiske 
og teoretiske. 

Mulighed for 
at være i 
praktik på en 
tandklinik i 
højst 5 dage 

Kontaktlærerfunktion 
støtter elevens trivsel 
og læring 

Underviserne støtter 
de enkelte elever 
fagligt, er 
sparringspartner, 
inspirator og 
rollemodel 

  

  

  

  

Eleverne arbejder 
på klinikken hver 
dag, nogle elever 
har brug for at 
arbejde med 
teorien først, 
andre elever har 
brug for at 
arbejde praktisk 
inden der 
arbejdes med 
teorien. 

Alle projekter 
afsluttes med 
forskellige 
fremlæggelser, 
her lægges der 
vægt på at 
eleverne får 
feedback som de 
kan bruge i deres 
videre forløb 
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Fagene på uddannelsen 

 

 

Faglige indhold grundforløb 2 
 

 GF2 
Tema Klinisk hygiejne 
 Patientbehandlinger 
  
Faglige fokuspunkter Varme- og kemisk desinfektion 
 Sterilisation 
 Personlig hygiejne 
  
 Plastfyldning 
 Glasionomercement fyldning 
 Tandrensning 
 Røntgen 

 

Fagfordeling samt bedømmelsesplan for 
Tandklinikassistent

Bedømmelse: D = delkarakter, S = 
standpunktskarakter, E = Eksamen

GF 2 H1 H2
20 6 8

Grundfag Psykologi E 2 uger - S
Naturfag F 2 uger - (S+E)

Uddannelsesspeci
fikke fag

Førstehjælp 0,5 uge - 
BE/IB

Overgangskrav 11,5 uger - S
Valgfag 4,0 uger - S

Obligatoriske 
uddannelsesspeci
fikke fag

Grundlæggende klinikadm. - begynder 1,0 uge - S

Odontologisk patologi - begynder 1 uge - D 1 uge - S
Protetik - begynder 1,25 uge - D 1,25 uge - S
Anatomi og fysiologi - begynder 1,0 uge - S
Profylakse - begynder 1,25 uge - D 1,25 uge - S
Profylakse - rutineret kun for talentelev
Radiologi begynder 0,5 uge - D 0,5 uge - S

Valgfri 
uddannelsesspeci
fikke fag

Supragingival tandrensning - rutineret 1,0 uge - S

Eleven vælger 2 
uger

Supragingival tandrensning - avanceret kun 
for talentelev
Oral kirurigi - begynder 1,0 uge - S
Laboratoriearbejde - begynder 1,0 uge - S
Ortodontisk behandling - begynder 1,0 uge - S

Lokale valgfag 1,0 uge 1,0 uge 
Afsluttende prøve

1 dag
Uger i alt 6 uger 8 uger

P H3P P
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Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger  
Bedømmelse 

Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og 
opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencer. 

Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 

• Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer. 
• Bedømmelse af elevens personlige kompetencer. 
• Elevens selvevaluering 
• Elevernes feedback til hinanden 

 

Bedømmelse af faglige og almene kompetencer 
Den løbende evaluering har form af en vejledning i relation til opfyldelsen af givne mål og delmål i 
læringsforløbene. 

Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver samt gennemfører evalueringssamtaler, 
hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen.  

Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for udstedelse af 
skolevejledning samt evaluere undervisningens metode og indhold.  

Der vil blive vurderet på fravær hos den enkelte elev og årsagen til dette ved evalueringen – både den 
løbende og den afsluttende. Konsekvensen af for meget fravær kan være, at dele af eller hele forløb skal 
tages om. 
 

 

Bedømmelse af grundforløbet 
 

Den løbende evaluering af de faglige og personlige kompetencer, gennemføres efter hvert projekt og tager 
udgangspunkt i elevens arbejdsportfolio med fokus på feedback og feed forward. 

 

Projekt 1: Tandklinikassistent - er det mig? 

Psykologi: Gruppen fremlægger personbeskrivelse via en power point for en underviser. 

Naturfag: Gruppen fremlægger forsøgene (vask af hænder, karkluden og egenkontrol) for en underviser. 

Klinik: Gruppen fremlægger "oplukning, opdækning, mellem patienter og aftenslukning" for en underviser 
og en anden gruppe. 

Tandmorfologi: kapiteltesten afleveres, individuelt. 
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Projekt 2: Kan jeg det? 

Psykologi: Gruppen fremlægger den valgte film for en underviser og redegør for de psykologiske begreber. 

Klinik: Individuel fremlæggelse af en plastfyldning på klinikken. 

Ergonomi: Gruppen fremlægger via power point "Hvordan passer du din krop" for en underviser. 

Tandmorfologi: kapiteltesten afleveres, individuelt. 

  

Projekt 3: Vil jeg det? 

Psykologi: Individuelt fremlægges et emne i "Speakers Corner" for klassen. 

Naturfag: Gruppen fremlægger et forsøg for klassen. 

Sterilisation: Individuelt fremlægges arbejdet i sterilisationen for en underviser. 

Tandmorfologi: kapiteltesten afleveres, individuelt. 

Anatomi: Individuelt fremlægges mundhulens anatomiske strukturer for en underviser. 

  

Projekt 4: Min fremtid - tror jeg 

Psykologi: Gruppen fremlægger case "Amalie" for en underviser. 

                   Individuelt fremlægges et billede med psykologiske begreber for en underviser. 

Naturfag: Individuelt afleveres og fremlægges dokumentation 1 for klassen. Dokumentation 2 afleveres. 

Klinik: Individuelt fremlægges en behandling (plastfyldning, glasionomercementfyldning eller tandrensning) 
på klinikken. 

Sterilisation: Individuelt fremlægges arbejdet i sterilisationen (dentalopvaskemaskine og mikroovn + alle 
indpakningstyper og egenkontrol. 

Ergonomi: Gruppen fremlægger ergonomi og arbejdsmiljø på klinikken for en underviser. 

Tandmorfologi: Individuelt fremlægges tandmorfologi (tændernes placering, registrering samt sluttest). 

 

 Projekt 5: Tandklinikassistent - yes - jeg vil det! 

Psykologi: Individuelt fremlægges et læsebrev for en underviser. 

Naturfag: Eksamen 

Skylle/suge: Individuelt vises Sylle/suge på en "patient", skema og video godkendes. 

Røntgen: Individuel fremlæggelse af praktisk og teoretisk viden i røntgen. 

Ergonomi: Gruppen fremlægger "firhændig assistance" for en gruppe og underviser. 
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Ved afslutningen af projekterne foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og standpunkt.  

Mål GF2.docx

 
Hvordan er 

projektet forløbet fo            
Bedømmelsesskema 

GF2.docx  

 

 

 

Eksamen i naturfag F-niveau: 

Prøven tager udgangspunkt i en af de to godkendte dokumentationer som eleven har afleveret. Eleven skal 
ved prøven trække lod mellem de to dokumentationer. 

Der afholdes en mundtlig prøve á ca. 30 minutters varighed pr. elev inklusive votering. Der startes med et 
oplæg som indledning til dialog med eksaminator. Eleven planlægger prøven med en praktisk del, som kan 
være: Fremvisning af et forsøg, små undersøgelser eller fremvisning af fysiske ting, som understøtter det 
der fremlægges. 

Eksaminationen forgår som en dialog mellem eleven og eksaminator, og der eksamineres bredt i faget. 

Bedømmelsesgrundlaget ved prøven er den fremlagte dokumentation, den mundtlige og praktiske 
præstation samt evt. inddragelse af den anden dokumentation. 

Der lægges vægt på at eleven kan: 

Udtrykke sig i et korrekt fagligt sprog. 

Redegøre for enkle begreber og modeller. 

Udføre eksperimenter og redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb. 

Der afgives karakter efter 7-trinsskalaen og faget skal bestås. 

 

Førstehjælp 

Faget skal gennemføres og bestås. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Lokaluddannelsesplan – Tandklinikassistent 
  
  
  18 

  

Grundforløbsprøve 
  
Hvordan foregår grundforløbseksamen? 
  

• Du trækker enten en patient, du skal behandle på klinikken eller nogle af arbejdsopgaverne i 
sterilisationen 

• Du har ½ times forberedelse, hvor du må medbringe notater 
• I forberedelsen dækker du op til den trukne behandling på klinikken eller gør klar i sterilisationen til 

at vise opgaverne, du har trukket.  
• Ved fremlæggelsen på klinikken, assisterer du ved og rydder af efter den pågældende behandling.  

• I sterilisationen viser du og forklarer de opgaver, du har trukket.  

• I sterilisationen placerer du desuden tre røntgenbilleder rigtigt i en status og forklarer 
røntgenteorien (arkivering, strålebeskyttelse, konstanskontrol og BW). 

• Selve fremlæggelsen varer ½ time inklusiv votering og tilbagemelding 

 

Afsluttende bedømmelse 
Når et fag eller projekt afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse. Hvis et fag fortsætter på en 
senere skoleperiode, får eleven en delkarakter, som angiver elevens standpunkt i forhold til den del af 
faget, der er gennemført. Bedømmelsen er en absolut bedømmelse og læreren vurderer elevens 
standpunkt i forhold til fagets mål.   

Eleven vil i nogle fag blive bedømt ”Bestået”/”Ikke bestået” – og i andre efter 7-trinsskalae
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Links 
 

Uddannelsesnævnet: 
https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser/tandklinikassistentuddannelsen/hovedforloeb/ 
  
  
Studiehåndbog 
https://www.herningsholm.dk/nuvaerende-elever/ 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent  
 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/395 
 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619 
 https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/51 
 
Bekendtgørelse om grundfag 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692 

https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser/tandklinikassistentuddannelsen/hovedforloeb/
https://www.herningsholm.dk/nuvaerende-elever/
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/395
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/51
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
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