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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 

https://www.herningsholm.dk/om-herningsholm/kvalitet/erhvervsuddannelser/faelles-
paedagoisk-og-didaktisk-grundlag/?L=0 

 

Uddannelsens opbygning  

Uddannelsen til tandklinikassistent tager 3 år. Der er 2 hovedforløb af henholdsvis 6 og 8 

ugers varighed, så størstedelen af uddannelsen foregår på en tandklinik. 

Eleverne har 26 timers lærerstyret undervisning om ugen; med hjemmearbejde giver det 

en arbejdsuge på 37 timer. 

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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 

https://www.herningsholm.dk/om-herningsholm/kvalitet/erhvervsuddannelser/faelles-paedagoisk-og-didaktisk-grundlag/?L=0
https://www.herningsholm.dk/om-herningsholm/kvalitet/erhvervsuddannelser/faelles-paedagoisk-og-didaktisk-grundlag/?L=0


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

 

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 

 

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. 

 

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 



 

Lokaluddannelsesplan – Tandklinikassistent 
  
  
  5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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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Fagene på uddannelsen  

 

 

Grundforløb 1 

Tandklinik og frisør  

Link: https://www.herningsholm.dk/eud/fagretninger/tandklinik-og-frisoer/?L=130 

 

Aktiviteter i fagretningen 

I denne fagretning få man viden om tandklinikassistent- og frisøruddannelsen. 

På tandklinikassistentuddannelsen får man kendskab til de instrumenter og materialer, der 

anvendes på tandklinikken. Man prøver at assistere ved tandlægestolen og får indblik i de 

særlige forhold, der er på en tandklinik. På frisøruddannelsen arbejder man for eksempel 

med øvelseshoveder. Man lærer at rådgive kunderne om, hvordan de plejer deres hår og 

hvilke frisurer, der passer til deres stil og udseende. 

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 H3
P P

https://www.herningsholm.dk/eud/fagretninger/tandklinik-og-frisoer/?L=130
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Skoledagen 

Hverdagen på skolen vil være meget anderledes end den, som eleven kender fra 

folkeskolen. Eleven vil arbejde på skolens tandklinikker og frisørsaloner. Vi lægger stor 

vægt på kvaliteten af samarbejdsevner og arbejdsmoral.  

Klar til praktik 

Fagretningen giver også eleven viden om, hvordan man gør sig klar til praktikpladssøgning 

og får skrevet en ansøgning, så der er fokus på det, der sælger bedst muligt til den 

kommende praktikplads. Gennem tæt samarbejde med lokale virksomheder, er det muligt 

at komme i praktik i en frisørsalon eller en tandklinik. 

Fagretningen er tilknyttet hovedområdet: Omsorg, sundhed og pædagogik. Varigheden af 

Grundforløb 1 er 20 uger med opstart i august. 

 

Grundforløb 2 
 

Der arbejdes helhedsorienteret og praksisnært med målene, da det gør eleverne godt 

rustet til at arbejde på en tandklinik. Undervisningen er projektorienteret og bygget op over 

fiktive patienter. Eleverne arbejder praktisk på klinikken, i sterilisationen og i røntgen med 

de faglige mål. 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/395 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619 

 

 

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. 

 

 

 

 
Bekendtgørelse om grundfag 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692 

Naturfag Niveau-F Eksamen 

Psykologi Niveau-E Bestås på GF2  

   

Førstehjælp Uden niveau Bestås på GF2 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/395
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/1619
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692
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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 på GF2 

Den løbende evaluering af de faglige og personlige kompetencer, gennemføres efter hvert 

projekt og tager udgangspunkt i feedback og feed forward. 

Ved afslutningen af opgaverne foretager læreren en bedømmelse af elevens 

arbejdsproces og standpunkt.  

Eleverne arbejder med arbejdsportfolio, som indgår i evalueringssamtalen 

 

 

 

 

 
 



 

Lokaluddannelsesplan – Tandklinikassistent 
  
  
  9 

  

Hovedforløb 
 

 H1 H2 H3 

Tema Patientjournal Patientjournal Afsluttende 
skoleprøve 

 Patient: Agnes Berg Patient: Oskar 
Gren 

 

 Klinikadministration Anatomi  

Faglige 
fokuspunkter 

Profylakse Profylakse  

 Røntgen Røntgen  

 Traumebehandling PUD  

 Fast protetik Aftagelig 
protetik 

 

 Endodonti Kirurgi  

 Extraktion Kroppens 
anatomi 

 

 Dental Suite Mundhulens 
anatomi 

 

 

 

Valgfrie Specialefag og påbygningsfag 

Skolen vejleder, i dialog med praktikvirksomheden, eleven i valget af valgfrie specialefag 
og erhvervsrettet påbygning. Der kan vælges blandt de udbudte fagmoduler, så eleven har 
mulighed for at opnå de kompetencer som ikke kan tillæres i praktikvirksomheden. 
Eleven skal vælge 2 ugers valgfri specialefag fra skolens og afdelingens valgfagskatalog, 
men har mulighed for at vælge flere i samråd med klinikken. 
Eleven kan i samråd med praktikvirksomheden vælge op til 4 ugers erhvervsrettet 
påbygning fra skolens katalog over valgfrie specialefag  

 

Bedømmelse af hovedforløb 

Den løbende evaluering af de faglige og personlige kompetencer, gennemføres efter hver 

fremlæggelse og tager udgangspunkt i feedback og feed forward. 

Ved afslutningen af opgaverne foretager læreren en bedømmelse af elevens 

arbejdsproces og standpunkt.  

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-

trinsskalaen 
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Afsluttende skoleprøve 

Den afsluttende prøve  er en praktisk og mundtlig prøve. Prøven skal løses individuelt har 

til formål at evaluere de faglige, generelle og personlige kvalifikationer i forhold til 

uddannelsens mål.  

Den afsluttende praktiske prøve er udformet som en virkelighedsnær arbejdssituation på 

en tandklinik. Eleven har 14 dage til at forberede sig hjemme og på praktikstedet til den 

afsluttende praktiske prøve. 

Prøveafholdelsen foregår i Herningsholm Erhvervsskoles tandklinikker. 

Eleven har 30 minutter til forberedelse og klargøring til den praktiske prøve. 

Den praktiske prøve varer 30 min. inkl. votering 
Præstationen bedømmes af eksaminator og censor på baggrund af de praktiske opgaver, 
samtalen og den inddragede teori  
Der afgives karakter efter 7-trinsskalaen. Der skal mindst opnås karakteren 02 for at bestå 
prøven 
 

Uddannelsesbevis 

Eleven skal have et gennemsnit på mindst 02 af alle fag, og den afsluttende prøve skal 

være bestået. Ved uddannelsens afslutning udsteder skolen et uddannelsesbevis til 

eleven. 

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. 

RKV 
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. 
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Links 
Uddannelsesnævnet: 
https://www.uddannelsesnaevnet.dk/erhvervsuddannelser/tandklinikassistentuddannelsen/hovedfo
rloeb/ 
  
  
Studiehåndbog 
https://www.herningsholm.dk/nuvaerende-elever/ 

 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/51 

 

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

