
 
 

  

 

LOKAL UDDANNELSES PLAN 
Mediegrafikeruddannelsen 

VERSION 4 (GÆLDENDE FRA 1/8-202) 
Denne plan indeholder et overblik over 
skolens pædagogiske plan for 
gennemførelse af uddannelsen og vejen til 
at opnå de stillede krav for uddannelsen. 
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1. Generelt for skolen 

1.1 Praktiske oplysninger  

Herningsholm Erhvervsskole 
Lillelundvej 21 
7400 Herning 
 
Tlf.: 72 13 45 00 Fax.: 72 13 49 98 
E-mail.:  mail@herningsholm.dk 
Hjemmeside  www.herningsholm.dk 
Krak.: Vis på kort 
 

Direktør: Allan Kortnum 

1.2 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. 
Det fulde pædagogiske og didaktiske grundlag kan læses på hjemmesiden. 
 
Vi bygger broer 
Tydelig sammenhæng mellem teori og praksis. Helhedsorientering. Overblik og sammenhæng i 
uddannelsen. Samarbejde 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. 

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 
På Herningsholm Erhvervsskole ser vi elevernes dannelsesrejse som en væsentlig del af 
uddannelsen, hvorfor vi har fastsat en række kendetegn, som den gode elev fra Herningsholm har 

mailto:mail@herningsholm.dk
https://map.krak.dk/?index=yp&id=66212424&query=
http://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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efter endt uddannelse på Herningsholm Erhvervsskole. Udvikling og dannelse af eleverne foregår 
som en integreret del af undervisningen. 

Den gode elev fra Herningholm…. 

• 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 helheden, for 

egen dannelse og er bevidst om at man er ambassadør for virksomheden/skolen 
• 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 konsekvenser af egne handlinger, ser muligheder på kort og lang sigt og er 
ikke bange for at møde fremtiden og forstår nødvendigheden af faglig udvikling 

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid  
Undervisningen på grundforløbets 2. del er planlagt med 26 klokketimers lærerstyret undervisning 
pr. uge, hertil kommer hjemmearbejde, samlet svarende til fuldtidsbeskæftigelse. 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer  
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 beskæftigelse i foreningsliv 
• Uformelle kompetencer defineret som det, eleven har tilegnet sig andre steder, 

eksempelvis fra medier og litteratur 
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. 
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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 støttemuligheder. 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 varighed på mellem 
½ dag og op til 3 dage. 

1.5 Generelle eksamensregler  
 

Skolens karakter- og eksamensregler. 

 
1.6 Overgangsordninger  
I hvert enkelt tilfælde hvor der kommer en overgangsordning mellem to versioner i en 
uddannelse, vil der blive taget stilling 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=678#c10064
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2. 0 Grundforløbets anden del 

Uddannelse: Mediegrafiker 

Bekendtgørelse for erhvervsuddannelser 

Bekendtgørelse for mediegrafiker 

2.1 Praktiske oplysninger  
 
Pædagogiskansvarlig for uddannelsen er: 
 
Uddannelsesleder 
Mona Syndergaard 
msy@herningsholm.dk 
Mobil: 25 42 45 29 
 
Skolesekretær 
Heidi Lindberg 
hli@herningsholm.dk 
Direkte 72 13 46 05 
 
Lokalt uddannelsesudvalg (LUU) Medieproduktion 
 

Titel Navn E-mail Organisation 
Formand Leif Winther Leif@johansen-grafisk.dk  Grakom 
Medlem Niels Wedege Petersen nielswpetersen@gmail.com  HK 
Medlem Mona Syndergaard msy@herningsholm.dk  Herningsholm 

Erhvervsskole 
Medlem Dorthe Møller Birkkjær Dmb@herningsholm.dk  Herningsholm 

Erhvervsskole 
 

2.2 Pædagogisk, didaktisk og metodisk grundlag 
 

På grundforløbets 2. del opdeles undervisningen i 5 moduler, hvor fagene indgår tværfagligt med 
udgangspunkt i læringsmålene i det uddannelsesspecifikke fag.  

For nærmere indhold i modulerne, se målmatrix i afsnit 3. 

Motion & Bevægelse 
På Herningsholm Erhvervsskole prioriteres motion og bevægelse højt, og anerkendes som et 
væsentligt element i elevernes trivsel. Se desuden det fælles pædagogiske didaktiske grundlag. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=179825
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=168749
mailto:sst@herningsholm.dk
mailto:hli@herningsholm.dk
mailto:Leif@johansen-grafisk.dk
mailto:nielswpetersen@gmail.com
mailto:msy@herningsholm.dk
mailto:Dmb@herningsholm.dk
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På grundforløbets 2. del planlægges motion og bevægelse primært som en integreret del af 
undervisningen, hvor bevægelse lægges ind i de faglige aktiviteter f.eks. med ”walk and talks”, 
men kan ligeledes være motion som afbræk i undervisningen f.eks. et spil fodbold, rundbold eller 
lign. 

Virksomhedsforlagt undervisning 
Der er som udgangspunkt ikke mulighed for at forlægge undervisningen fra grundforløbets 2. del 
til virksomheder. 

 

2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Undervejs i grundforløbes 2. del sker en løbende vurdering af elevens kompetencer og 
forudsætninger for at gennemføre uddannelsen. Vurderingen sker særligt på baggrund af to 
forhold: 

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. 

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.  
 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.  
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 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. 

• Elevens studieaktivitet. Underviserne laver løbende vurdering af elevens studieaktivitet, 
hvilket sker på baggrund af elevens aktivitet i undervisningstimerne, opgaveløsning og 
afleveringer. 

• 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.  

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’en udarbejdes elevens personlige uddannelsesplan, hvor længden på 
uddannelsen og undervisning i de enkelte fag fastsættes. 
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2.4 Undervisningen i grundforløbes anden del 
 
Uddannelsens opbygning

 
 

2.5 Ny Mesterlære 
Såfremt virksomhed og elev ønsker at indgå en uddannelsesaftale på Ny Mesterlære-ordning, kan 
parterne kontakte skolen for at få vejledning herom. Dette være sig de overordnede regler og 
forhold omkring aftaletypen eller hjælp til selve blanketudfyldelsen. Når aftalen er indsendt til 
skolen tager kontaktlæreren for Ny Mesterlære-eleverne kontakt til virksomheden og træffer 
aftale om besøg i virksomheden for udarbejdelse af uddannelsesplan i samarbejde med elev og 
virksomhed. Uddannelsesplanen udarbejdes individuelt med udgangspunkt i elevens- og 
virksomhedens behov, dog inden for normeret tid. 

Uddannelsesplanen viser hvilke fag og kompetencer, som eleven forventes at opnå i virksomheden 
og hvilke fag og kompetencer eleven undervises i på skolen.  

Forløbet afsluttes med en praktisk Ny Mesterlære-prøve i virksomheden, der har til hensigt at 
vurdere om eleven har opnået kompetencer tilsvarende de kompetencer, som andre elever opnår 
på grundforløbets 2. del. Prøven vurderes bestået / ikke bestået. 
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2.6 Bedømmelsesplan 
På grundforløbets 2. del sker løbende bedømmelse, feedback og feed-forward jf. afsnit 2.3. 

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

Grundfagseksamen 
 

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

Dansk Niveau E GF1 el. GF2 
Design Niveau E GF2 
Samfundsfag Niveau F GF2 
Førstehjælp Certifikat GF2 
Elementær Brandbekæmpelse Certifikat GF2 

 
Grundforløbsprøve 
Grundforløbet afsluttes med en grundforløbsprøve med udgangspunkt i det uddannelsesspecifikke 
fag. Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ ikke bestået. Grundforløbsprøven skal bestås for at 
give adgang til uddannelsens hovedforløb. 

 

2.7 Eksamensregler 
Overordnet henvises til skolens eksamensreglement.  

Forud for eksamen gennemgås eksamensreglementet med eleverne,  

Grundforløbsprøven gennemføres på baggrund af materiale, som eleven har udarbejdet i det 
uddannelsesspecifikke fag, hvor eleven demonstrere kompetencerne som beskrevet i 
kompetencemålene for overgang til hovedforløbet i uddannelsen. Det er elevens ansvar at 
forberede præsentationen, så eleven demonstrere så mange kompetencer som muligt, og skal på 
opfordring kunne redegøre eller demonstrere yderligere kompetencer. 

2.8 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Fagligt udvalg invitere 2 gange årligt til ”skolemøde”, hvor ledere fra udbydende skoler deltager og 
orienteres om nyt inden for uddannelsen. Derudover inviterer Fagligt Udvalg til årsmøder for 
undervisere på mediegrafikeruddannelsen med orientering om nyt, erfa-udveksling og inspiration 
til undervisningen. 

2 gange årligt afholdes Lokale Uddannelsesudvalgsmøder. Her orienteres LUU om skolens 
aktiviteter og tiltag for at sikre attraktiv og relevant undervisning, der gør eleverne klar til 
uddannelsens hovedforløb, aktiviteter der sikrer fortsat tilgang til uddannelsen samt aktiviteter 
der har til formål at fremme praktikpladsudbuddet på uddannelsen. 

https://www.herningsholm.dk/eud/studiehaandbogen/?L=678#c10064
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Ved Ny Mesterlæreaftaler sker der løbende dialog mellem skolen, praktikvirksomheden og eleven 
for at sikre, at eleven gennemfører uddannelsen på bedste vis. Den afsluttende Ny Mesterlære-
prøve udarbejdes i samarbejde mellem skole og virksomhed og afholdes i virksomheden. 

2.9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
Mediegrafikeruddannelsen udbydes med skolepraktik på Herningsholm Erhvervsskole. 
 
Skolepraktik tilbydes de elever, der ved afslutningen af grundforløbet endnu ikke har indgået en 
uddannelsesaftale med en virksomhed, som uforskyldt mister uddannelsesaftalen undervejs i 
uddannelsen samt til elever, der ikke får forlænget en kort uddannelsesaftale.  
 
For at kunne optages til skolepraktik skal eleven opfylde EMMA-kriterierne: 
 

E = egnet. Eleven anses for fagligt egnet, hvis eleven har opnået grundforløbsbevis til 
handelsuddannelsen 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 (VFP 
eller delaftale) uanset hvor i landet denne måtte være. 
M = mobil, fagligt. Eleven skal acceptere en praktikplads/skolepraktikplads (VFP eller 
delaftale) inden for de grafiske uddannelser, som eleven kan gennemføre uden tab af 
uddannelsestid. 
A = aktivt søgende. Eleven skal under hele uddannelsesforløbet i skolepraktik (også under 
VFP og delaftaler) aktivt 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. 

 
2.10 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser med 
adgangsbegrænsning 
 

Mediegrafikeruddannelsen har adgangsbegrænsning med kvote. Herningsholm Erhvervsskole er 
tildelt følgende antal kvotepladser til uddannelsen: 

2018 11 kvotepladser 
2019 13 kvotepladser 
2020 9 kvotepladser 

 

Alle ansøgere skal ud over ansøgning vis optagelse.dk sende en separat kreativ motiveret 
ansøgning, som ligger til grund for udvælgelse af deltagere til kvotedag. På kvotedagen skal 
deltagerne løse opgaver inden for kernefaglighederne, som ligger til grund for tildeling af 

http://www.praktikpladsen.dk/
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kvotepladser. Udover de tildelte pladser, oprettes prioriteret venteliste, i tilfælde af at elever med 
pladser springer fra. 

 

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Afdelingen råder over følgende lærerresourcer: 

Dorthe Møller Birkkjær Teamleder, kontaktlærer, SKP-
instruktør og underviser 

Reprofotograf 

Gabriel Wotan Bredvig Faglærer og SKP-instruktør Mediegrafiker 
 

Hanne Henrikke Teglgaard Faglærer og SKP-instruktør Multimediedesigner og 
typotekniker 

Maria Kjellerup Sørensen Faglærer og SKP-instruktør Mediegrafiker 
 

 
Afdelingens bygninger og ressourcer 
 

Afdelingen er placeret på Handelsgymnasiet Ikast-Brande, Bøghildvej 12B, i Ikast. Vi har her 2 
undervisningslokaler, skolepraktiklokale, teamområde, mødelokale, og grafisk værksted, samt 
lærerforberedelseslokale og teamlederkontor. 

I lokalerne er der PC’er eller MAC til rådighed med den fulde Adobe-pakke.  

I det grafiske værksted forefindes printere, plottere, skæremaskiner, arbejdsborde m.m.  

2.12 Overgangsordninger 
I overgangen fra én lokal undervisningsplan til en ny, overføres elever automatisk fra den tidligere 
version til den nye. Såfremt der i den nye version er hindringer for elevens gennemførsel af 
uddannelsen f.eks. nye overgangskrav fortsætter eleven på den gamle version.   

3. Læringsaktiviteter 

På de følgende sider ses ”mål-matrix” for fag og læringsaktiviteter på mediegrafikeruddannelsen. 

  



 
 
Mål-matrix grundforløb 2 

 

Fag: Dansk niveau E Varighed: 2 uger Evaluering: Standpunktskarakter  
7-trins-skala  

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal kunne: 
Kommunikation 

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, 
informationssøgning 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. 
 

Læsning 

1. Eleven kan læse og forstå teksters betydning i 
almene og erhvervsmæssige sammenhænge og 
anvende relevante læsestrategier i forhold til 
læseformål, teksttype og kontekst. 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk 
informationssøgning med relevans for erhverv, 
uddannelse og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til 
teksttyper forberede, gennemføre og redegøre for 

Eleven skal: 

• styrke og udvikle faglige og personlige 
kompetencer 

• styrke sine forudsætninger for at 
benytte det danske sprog i forskellige 
sammenhænge af almen og 
erhvervsfaglig karakter 

• styrke sine forudsætninger for 
kommunikation, samarbejde, 
erkendelse, læring, oplevelse, 
tolerance og fællesskab 

• udvikle sin sproglige bevidsthed for at 
blive bedre til at kommunikere 
mundtligt, skriftligt og via medier, der 
kombinerer lyd, billede og tekst 

• med forståelse kunne lytte, læse og 
deltage i samtale ud fra forskellige 
tekster og teksttyper om erhverv, 
uddannelse, samfund og dagligdag. 

• styrke sine innovative, kreative, 
analytiske og kritiske evner  

• kunne løse opgaver og møde 
udfordringer, som hun/han møder i 
erhverv, uddannelse, samfund og 
dagligdag. 

  
Ved merit for faget, gennemføres der 
anden faglig undervisning. 

Faget gennemføres i en helhedsorienteret fag-faglig 
tilrettelæggelse der primært integreres i modulet 
Typografi og ombrydning - digitale og trykte medier, 
der kombinerer teori og praktiske øvelser hvor 
eleven udarbejder dokumentation af arbejdet med 
faget.  
 
Faget i punkter 

• Teorigennemgang 
• Klasseundervisning  

• Dialog og diskussion på klassen 

• Gruppearbejde  

• Elevfremlæggelser 

• Individuelle analytiske øvelser 

• Selvstændig faglig fordybelse 

• Individuelt, skriftligt arbejde 

• Virksomhedsinddragelse 

• Tværfagligt projektarbejde 

• Tværfagligt og helhedsorienteret 
undervisning 

• Bevægelse i undervisningen 
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læsning med relevans for det konkrete erhverv, 
den konkrete uddannelse og dagligdagen. 
 

Fortolkning 

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 uddannelse og dagligdagen. 
 

Fremstilling 

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 
skriveformål, målgruppe, genre og sprog. 

4. Eleven kan vælge og anvende hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med direkte relevans for 
det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse. 

 
 

Certifikater: Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse Varighed: 2,5 dag Evaluering: Bestået/ikke bestået  
Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal kunne: (Se bilag 8): 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132935#B8  

  
  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132935#B8
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Fag: Design E Varighed: 1,5 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  
Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal kunne: 

1. Udføre formgivnings- eller designopgaver, der fordrer 
fantasi og æstetisk sans, 

2. anvende portfolio til at beskrive grundlæggende elementer 
og faser i formgivnings- eller skitseprocessen, 

3. anvende opmålings- og afbildningsmetoder til at 
identificere faktorer, der øver indflydelse på formgivning og 
design, 

4. anvende viden om materiale- og farvelære til at redegøre 
for forholdet mellem farve, form og funktion i konkrete 
brancherelevante opgaver, 

5. anvende simple analysemodeller til at redegøre for 
formgivningens og æstetikkens betydning med 
udgangspunkt i en brancherelevant opgave, 

6. anvende perception og symbolik til at identificere 
karakteristiske træk i stilhistorien og arkitekturen med 
betydning for branchen og 

7. anvende basal viden om ergonomi, teknologi og 
miljøforhold til at demonstrere grundlæggende faktorer, 
der har indflydelse på problemløsning og formgivning. 

 

Udgangspunktet findes i problemstillinger fra 
uddannelsesområdet/branchen, og der skal 
arbejdes med innovative og kreative 
processer. Eleverne skal arbejde praktisk 
med problemstillingerne og herigennem få 
indsigt i stilhistorie og arkitektur inden for 
branchen. 
 
Eleven skal arbejde med: 

1. Opmålings- og afbildningsteknikker 

2. Stilforståelse med 
uddannelsesrelevans 

3. Farve- og materialelære 

4. Modelfremstilling og 
produktvisualisering 

5. Perception og symbolik 

6. Form, funktion og æstetik 

7. Grundlæggende kendskab til 
ergonomi, teknologisk og 
miljøforhold inden for branchen 

8. Simple designanalysemodeller 

 
Ved merit for faget, gennemføres der 
anden faglig undervisning. 

 

Faget gennemføres i en helhedsorienteret fag-
faglig tilrettelæggelse der primært integreres i 
modulet Grafisk Design - digitale og trykte medier, 
der kombinerer teori og praktiske øvelser hvor 
eleven udarbejder dokumentation af arbejdet 
med faget.  
 
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. 
 
Undervisningen er tilrettelagt med oplæg og 
opgaver, hvor eleven demonstrerer kendskab til 
fagets teoretiske og praktiske termer. 
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 virksomhedsbesøg. 
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Fag: Samfundsfag F Varighed: 1,5 uge Evaluering: Standpunktskarakter 7-trins-skala  
Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal kunne: 

1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et 
samfundsfagligt grundlag, afprøve egne synspunkter samt 
være bevidst om andres holdninger og argumenter, 

2. bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken 
betydning de sociale, politiske og teknologiske kræfter har 
for den aktuelle samfundsudvikling, 

3. bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet 
mellem samfundets udvikling og udviklingen i private og 
offentlige virksomheder, 

4. forklare sin egen rolle og indflydelsesmuligheder på 
arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og 
organisationer samt deres regulering i det fagretslige 
system, 

5. bearbejde enkle og overskuelige sociologiske 
problemstillinger med relevans for eget 
uddannelsesområde, 

6. foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige 
forhold fra forskellige medier og 

7. identificere forskellige mediers betydning for 
samfundsdebatten, herunder betydningen af sociale medier 
i kommunikationen. 

Eleven skal arbejde med: 
Politik 

a. Demokratibegrebet 
b. Tredelingen af magten og 
grundloven 
c. Statsmagtens struktur og rolle, 
beslutningsprocesserne i det politiske 
system 
d. Rollefordelingen mellem stat, 
region og kommune 
e. Mediernes politiske funktion, 
herunder betydningen af sociale 
medier 
 

Sociologi 
Grundlæggende sociologiske 
forklaringsmodeller med relevans for 
elevens uddannelsesområde 

 
Arbejdsmarkedsforhold 

a. Organisationer på 
arbejdsmarkedet, herunder 
hovedorganisationer, strukturen i 
fagforbund og arbejdsgiverforeninger 
b. Overenskomstsystemet og de 
grundlæggende interessekonflikter 
imellem arbejdsmarkedets parter, 
samt det fagretslige system 
 

Ved merit for faget, gennemføres der 
anden faglig undervisning. 
 

Samfundsfag er et dynamisk fag. For at levendegøre 
faget er det vigtigt at inddrage aktuelle emner i 
undervisningen.  
 
Faget gennemføres i en helhedsorienteret fag-faglig 
tilrettelæggelse der primært integreres i modulet 
Grafisk og billeder - digitale og trykte medier, der 
kombinerer teori og praktiske øvelser hvor eleven 
udarbejder dokumentation af arbejdet med faget.  
 
Undervisningen skal bygge på samtale og dialog. 
Undervisningen skal tage udgangspunkt i elevernes 
egen dagligdag og fagområde, for derefter at 
bevæge sig ud i det nære samfund og samfundet 
som helhed. 
 
Faget gennemføres i en helhedsorienteret fag-faglig 
tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske 
øvelser hvor eleven udarbejder dokumentation af 
arbejdet med faget.  
 
I denne dokumentation skal eleverne inddrage 
elementer fra mindst et af hovedområderne i faget. 
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Uddannelsesspecifikke fag 
Fag: Intro Varighed: 1 uge Evaluering:   

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

•  Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer 
til faglig problemløsning, dokumentation og 
præsentation. 

• Forskellige medietyper, produktionsmetoder og 
værktøjer samt kommunikationsstrategier i forhold til 
medietyper. 

• Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale 
produkter. 

• Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk 
produktion. 

• Arbejdsmiljø inden for ergonomi og arbejdets 
tilrettelæggelse. 

 
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende 
grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle 
opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

• Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer 
på engelsk. 

 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at 
kunne: 

• Samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 

Modulet er et introducerende modul, 
som skal orientere eleven, og give 
grundlæggende viden omkring: 

• Om skolen generelt 

• Studiekort  

• Sygdom & fravær 

• It – Login & licenser 
• It – Netværk 

• Grundlæggende 
kommunikation - 
samarbejdsøvelser 

• Politik om ro & orden – 
Gruppearbejde 

• Politik om ro & orden – Plakat-
/annonce-arbejde 

• De 4 designparametre: 

• Typografi 

• Illustration 

• Form 

• Farve 
 

Undervisningen er helhedsorienteret, og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens 
realisering af modulets mål. Eleverne undervises 
kort dag for dag, hvorefter eleverne sættes i gang 
med research/produktion, efter hvor vi er i 
processen. 
  
Modulet i punkter 
• Teorigennemgang  
• Klasseundervisning   
• Dialog og diskussion på klassen  
• Gruppearbejde   
• Gruppevis faglig fordybelse  
• Bevægelse i undervisningen 
  
Afsluttende modulopgave 
Modulet afsluttes med en annonce/plakat opgave 
der samler indholdet af modulets undervisning. 
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Fag: Typografi og ombrydning – digitale og trykte medier Varighed: 4 uger Evaluering:   

Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

• Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer til faglig 
problemløsning, dokumentation og præsentation. 

• Forskellige medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt 
kommunikationsstrategier i forhold til medietyper. 

• Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale produkter. 

• Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk produktion. 

 
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende 
metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af 
relevante forskrifter: 

• Kommunikation og anvendelse af gængse informationsteknologiske 
værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og 
præsentation. 

• Fremstilling af trykte og digitale produkter ved hjælp af grafisk 
udstyr og billede-, tekst- og illustrationsprogrammer. 

• Udførelse af arbejde med idéudvikling, grafisk design og layout til 
trykte og digitale produkter. 

• Anvendelse af grundlæggende grafiske regler ved fremstilling af 
trykte og digitale produkter. 

• Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, 
begreber og termer inden for grafisk produktion. 

• Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer på engelsk. 

• Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til løsning af en faglig 
problemstilling. 

• Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde. 
  

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

Eleven skal: 

• kunne anvende et relevant 
professionelt program samt 
udnyttet dets faciliteter, 
herunder udnyttet dets 
muligheder for rationelle 
produktionsmetoder  

• ved ombrydning af 
produktet have taget højde 
for:  
a) ved trykt produkt: 
trykteknologier og 
materialer.  
b) ved digitalt produkt: 
skærmopløsning og –
størrelse.  

• ved ombrydning af 
produktet – i forhold til 
målgruppen – tage hensyn 
til formgivning, farvevalg, 
typografi, æstetik mm.  

• ved udformning af 
produktet kunne tage højde 
for:  
a) ved trykt produkt: 
målfasthed, beskæring, 
separation, diffusion samt 
andre kvalitetsparametre  
b) ved digitalt produkt: 
browserkompatibilitet, 
søgemaskineoptimering 

Modulets beskrivelse 
Undervisningen er helhedsorienteret og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens 
realisering af modulets mål. 
  
Undervisningen er progressivt opbygget som 
en serie mindre læringsforløb, der bidrager 
med faglig viden og øvelser, der er 
forudsætningen for elevernes opgaveløsning. 
  
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-
materiale som film og podcasts, avislæsning, 
ekskursion til grafisk museum, 
virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og 
småopgaver, der bidrager til elevens faglige 
og tekniske individuelle færdigheder og 
forståelse, fælles brainstorming og ’flipped 
learning’ hvor eleverne opsøger og 
researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulet i punkter 

•  Teorigennemgang  

• Klasseundervisning   

• Dialog og diskussion på klassen 

•  Gruppearbejde   

•  Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller gruppevise 
analytiske øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  
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• forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende medietyper, 
produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier 
og deres anvendelse i konkrete sammenhænge, 

•  vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, der er 
mest hensigtsmæssige i en given situation, 

• vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed 
i forskellige sammenhænge, 

• foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige metoder, 
materialer m.v., 

• anvende faglige udtryk og begreber, 

• søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 

• begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder 
foreslå ændringer eller andre metoder, 

•  planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 

• forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk 
arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en 
vejledning, 

• udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation som 
arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l., 

• dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og 
resultater, 

• evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og 
resultater og 

• samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 

samt andre 
kvalitetsparametre  

• anvende begreber og termer 
i forbindelse med typografi 
og ombrydning 

 

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  

• Tværfagligt og helhedsorienteret 
undervisning 

• Bevægelse i undervisningen 

  
Afsluttende modulopgave 
Modulet afsluttes med en større opgave, der 
samler modulets undervisning. Opgaven 
introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved 
eksterne aktører. 
Opgavens form er individuel løsning, i form af 
elevens egne medieprodukter relateret til 
modulets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen, og afsluttende 
fremlæggelse med feedback. 
  
 
  

 

Fag: Grafisk produktion og workflow – digitale og trykte medier Varighed: 4 uger Evaluering:   
Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

• Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer til faglig 
problemløsning, dokumentation og præsentation. 

Eleven skal: 

• kunne demonstrere og 
redegøre for 

Modulets beskrivelse 
Undervisningen er helhedsorienteret og alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til elevens 
realisering af modulets mål. 
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• Forskellige medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt 
kommunikationsstrategier i forhold til medietyper. 

• Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk produktion. 

• Arbejdsmiljø inden for ergonomi og arbejdets tilrettelæggelse. 

• Arbejdsmarkedet og dets forskellige virksomhedstyper, herunder 
viden om relationer og samarbejdsformer. 

• Trykt og digital produktion og workflow samt kvalitetsparametre, 
bl.a. med henblik på kvalitetskontrol af eget arbejde. 

  
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende 
metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under 
overholdelsen af relevante forskrifter: 

• Kommunikation og anvendelse af gængse informationsteknologiske 
værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation. 

• Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, begreber 
og termer inden for grafisk produktion. 

• Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer på engelsk. 

• Valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og medvirken til 
tilrettelæggelse af et godt arbejdsmiljø. 

• Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til løsning af en faglig 
problemstilling. 

• Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde. 
  

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 
• forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende medietyper, 

produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier 
og deres anvendelse i konkrete sammenhænge, 

• forklare og vurdere forskellige grundlæggende produktionsmetoder 
og værktøjer i forhold til parametre som arbejdsmiljø, kvalitet og 
målgrupper, 

• vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, der er 
mest hensigtsmæssige i en given situation, 

produktionsflow fra ordre 
over ide til færdigt produkt  

• kunne kvalitetskontrollere 
grafiske produkter i et digital 
baseret workflow på en 
måde, der sikrer 
overholdelse af de gældende 
kvalitetsnormer  

• have viden om de forskellige 
processers indbyrdes 
sammenhænge og de 
kvalitetsparametre, der 
knytter sig dertil  

• have indgående forståelse 
for problemstillingerne i et 
digitalt produktionsworkflow  

• kunne arbejde med output-
teknologi, herunder:  
a) ved trykt produkt: 
udskydning, rasterteknologi 
og farvestyring  
b) ved digitalt produkt:  
ftp – browserkompatibilitet 
mm. 

• kunne dokumentere 
kvaliteten af grafiske 
produkter  

• kunne inddrage viden om 
internationale grafiske 
standarder  

• kunne indhente 
informationer om aktuelle 
udviklings-tendenser inden 
for uddannelsens fagområde 
og sætte dem i en relevant 

  
Undervisningen er progressivt opbygget 
som en serie mindre læringsforløb, der 
bidrager med faglig viden og øvelser, der er 
forudsætningen for elevernes 
opgaveløsning. 
  
Der kan i undervisningen gøres brug af AV-
materiale som film og podcasts, avislæsning, 
ekskursion til grafisk museum, 
virksomhedsbesøg, faglig teknisk 
undervisning og individuelle øvelser og 
småopgaver, der bidrager til elevens faglige 
og tekniske individuelle færdigheder og 
forståelse, fælles brainstorming og ’flipped 
learning’ hvor eleverne opsøger og 
researcher, kollaborativt gruppebaseret 
læring gennem fælles opgaveløsninger. 
  
Modulet i punkter 

•  Teorigennemgang  

• Klasseundervisning   

• Dialog og diskussion på klassen 

•  Gruppearbejde   

•  Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller gruppevise 
analytiske øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  

• Tværfagligt og helhedsorienteret 
undervisning 

• Bevægelse i undervisningen 
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• vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i 
forskellige sammenhænge, 

• foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige metoder, 
materialer m.v., 

• anvende faglige udtryk og begreber, 

• analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er relevante i 
forhold til uddannelsen, 

• søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 

• begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder 
foreslå ændringer eller andre metoder, 

• planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 

• forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk 
arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en 
vejledning, 

• udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation som 
arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l., 

• dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og 
resultater, 

• evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og 
resultater og 

• samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 

sammenhæng med 
eksisterende 
produktionsformer og 
teknologi 

• kunne opbygge brugerflader 
til komplekse hjemmesider 
og kommunikations-formål  

• kunne anvende rationelle 
produktionsmetoder til 
løsning af større digitale 
produktioner  

• kunne arbejde med 
optimering af digitale 
produktioner i forhold til 
søgemaskiner  

• have forståelse for 
problemstillinger omkring 
browserkompatibilitet  

• kunne opbygge og formgive 
brugerflader til navigation og 
interaktion mellem 
medieprodukt og bruger 

 

Afsluttende modulopgave 
Modulet afsluttes med en større opgave, 
der samler modulets undervisning. Opgaven 
introduceres med perspektiverende 
læreroplæg, eventuelt med oplæg ved 
eksterne aktører. 
 
Opgavens form er individuel løsning, i form 
af elevens egne medieprodukter relateret til 
modulets mål, samt dokumentation af 
opgaveløsningen, og afsluttende 
fremlæggelse med feedback. 
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Fag:  Grafisk Design – digitale og trykte medier Varighed: 4 uger Evaluering:   
Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
 
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

• Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer til faglig 
problemløsning, dokumentation og præsentation. 

• Forskellige medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt 
kommunikationsstrategier i forhold til medietyper. 

• Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale produkter. 

• Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk produktion. 

• Trykt og digital produktion og workflow samt kvalitetsparametre, 
bl.a. med henblik på kvalitetskontrol af eget arbejde. 

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende 
metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af 
relevante forskrifter: 

• Kommunikation og anvendelse af gængse informationsteknologiske 
værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation. 

• Udførelse af arbejde med idéudvikling, grafisk design og layout til 
trykte og digitale produkter. 

• Anvendelse af grundlæggende grafiske regler ved fremstilling af 
trykte og digitale produkter. 

• Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, 
begreber og termer inden for grafisk produktion. 

• Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer på engelsk. 

• Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til løsning af en faglig 
problemstilling. 

• Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde. 
  

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

Eleven skal: 

• vise kreativitet, iderigdom og 
evne til ideudvikling  

• kunne vælge relevant kreativ 
strategi i forhold til den enkelte 
opgave og argumentere for sit 
valg 

• Kunne udvikle design til trykt og 
digitalt medie i forhold til 
afsender, budskab og målgruppe  

• kunne argumentere for valg af 
komposition og grafiske design- 
parametre (format, typografi, 
illustration, farver, animationer 
og evt. lyd) i forhold til æstetiske, 
funktionelle, tekniske og 
økonomiske hensyn og rammer 

• kunne foretage relevant 
materialevalg og argumentere 
for dette i forhold til æstetiske, 
funktionelle, tekniske og 
økonomiske hensyn 

 

Modulets beskrivelse 
Undervisningen er helhedsorienteret 
og alle indlæringsaktiviteter bidrager 
til elevens realisering af modulets mål. 
  
Undervisningen er progressivt 
opbygget som en serie mindre 
læringsforløb, der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er 
forudsætningen for elevernes 
opgaveløsning. 
  
Der kan i undervisningen gøres brug af 
AV-materiale som film og podcasts, 
avislæsning, ekskursion til grafisk 
museum, virksomhedsbesøg, faglig 
teknisk undervisning og individuelle 
øvelser og småopgaver, der bidrager 
til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og forståelse, 
fælles brainstorming og ’flipped 
learning’ hvor eleverne opsøger og 
researcher, kollaborativt 
gruppebaseret læring gennem fælles 
opgaveløsninger. 
  
Modulet i punkter 

•  Teorigennemgang  

• Klasseundervisning   

• Dialog og diskussion på 
klassen 

•  Gruppearbejde   

•  Elevfremlæggelser  
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• forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende medietyper, 
produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier 
og deres anvendelse i konkrete sammenhænge, 

• forklare og vurdere forskellige grundlæggende produktionsmetoder 
og værktøjer i forhold til parametre som arbejdsmiljø, kvalitet og 
målgrupper, 

• vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, der er 
mest hensigtsmæssige i en given situation, 

• vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i 
forskellige sammenhænge, 

• foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige metoder, 
materialer m.v., 

• anvende faglige udtryk og begreber, 

• analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er relevante i 
forhold til uddannelsen, 

• søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 

• begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder 
foreslå ændringer eller andre metoder, 

• forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk 
arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en 
vejledning, 

• udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation som 
arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l., 

• dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og 
resultater, 

• evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og 
resultater og 

• samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 

• Individuelle og/eller 
gruppevise analytiske øvelser  

• Selvstændig faglig fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel 
virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  

• Tværfagligt og 
helhedsorienteret 
undervisning 

• Bevægelse i undervisningen 

  
Afsluttende modulopgave 
Modulet afsluttes med en større 
opgave, der samler modulets 
undervisning. Opgaven introduceres 
med perspektiverende læreroplæg, 
eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. 
Opgavens form er individuel løsning, i 
form af elevens egne medieprodukter 
relateret til modulets mål, samt 
dokumentation af opgaveløsningen, 
og afsluttende fremlæggelse med 
feedback. 
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Fag:  Grafik og billeder – digitale og trykte medier Varighed: 4 uger Evaluering:   
Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

• Kommunikation og informationsteknologiske værktøjer til faglig 
problemløsning, dokumentation og præsentation. 

• Forskellige medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt 
kommunikationsstrategier i forhold til medietyper. 

• Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale produkter. 

• Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk produktion. 
  

Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende 
metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under overholdelsen af 
relevante forskrifter: 

• Kommunikation og anvendelse af gængse informationsteknologiske 
værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og præsentation. 

• Fremstilling af trykte og digitale produkter ved hjælp af grafisk 
udstyr og billede-, tekst- og illustrationsprogrammer. 

• Udførelse af arbejde med idéudvikling, grafisk design og layout til 
trykte og digitale produkter. 

• Anvendelse af grundlæggende grafiske regler ved fremstilling af 
trykte og digitale produkter. 

• Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende regler, 
begreber og termer inden for grafisk produktion. 

• Orientering i vejledninger, dokumentation og manualer på engelsk. 

• Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til løsning af en faglig 
problemstilling. 

• Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde. 
  

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

Eleven skal: 

• have forståelse for behandling af 
rå datafiler fra digitalkamera  

• kunne arbejde med teknikker til 
behandling af fejlbehæftede 
billeddata og farvekorrektion  

• have forståelse for metadata som 
EXIF-data  

• kunne anvende forskellige 
fritlægningsteknikker 
hensigtsmæssigt i forhold til 
slutprodukt  

• kunne arbejde rationelt med 
sammenkopieringsteknikker  

• kunne korrigere og konvertere 
billeddata og grafik under 
hensyntagen til den 
efterfælgende produktionsproces  

• kunne fremstille kompliceret 
vektorgrafik  

• kunne udnytte 
billedbehandlingsprogrammets 
muligheder for automatisering 

 

Modulets beskrivelse 
Undervisningen er helhedsorienteret 
og alle indlæringsaktiviteter bidrager 
til elevens realisering af modulets 
mål. 
  
Undervisningen er progressivt 
opbygget som en serie mindre 
læringsforløb, der bidrager med faglig 
viden og øvelser, der er 
forudsætningen for elevernes 
opgaveløsning. 
  
Der kan i undervisningen gøres brug 
af AV-materiale som film og podcasts, 
avislæsning, ekskursion til grafisk 
museum, virksomhedsbesøg, faglig 
teknisk undervisning og individuelle 
øvelser og småopgaver, der bidrager 
til elevens faglige og tekniske 
individuelle færdigheder og 
forståelse, fælles brainstorming og 
’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt 
gruppebaseret læring gennem fælles 
opgaveløsninger. 
  
Modulet i punkter 

•  Teorigennemgang  

• Klasseundervisning   

• Dialog og diskussion på 
klassen 

•  Gruppearbejde   
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• forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende medietyper, 
produktionsmetoder og værktøjer samt kommunikationsstrategier 
og deres anvendelse i konkrete sammenhænge, 

• forklare og vurdere forskellige grundlæggende produktionsmetoder 
og værktøjer i forhold til parametre som arbejdsmiljø, kvalitet og 
målgrupper, 

• vælge, begrunde og praktisk anvende de arbejdsmetoder, der er 
mest hensigtsmæssige i en given situation, 

• foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige metoder, 
materialer m.v., 

• anvende faglige udtryk og begreber, 

• analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er relevante i 
forhold til uddannelsen, 

• søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser, 

• begrunde valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder 
foreslå ændringer eller andre metoder, 

• planlægge, koordinere og udføre en overskuelig arbejdsproces, 

• porklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk 
arbejdsproces, fx følge et diagram, anvende statistik og følge en 
vejledning, 

• udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation som 
arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l., 

• dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og 
resultater, 

• evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og 
resultater og 

• samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 

•  Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller 
gruppevise analytiske 
øvelser  

• Selvstændig faglig 
fordybelse  

• Individuelt, skriftligt arbejde  

• Eventuel 
virksomhedsinddragelse  

• Tværfagligt projektarbejde  

• Tværfagligt og 
helhedsorienteret 
undervisning 

• Bevægelse i undervisningen 

  
Afsluttende modulopgave 
Modulet afsluttes med en større 
opgave, der samler modulets 
undervisning. Opgaven introduceres 
med perspektiverende læreroplæg, 
eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. 
 
Opgavens form er individuel løsning, i 
form af elevens egne medieprodukter 
relateret til modulets mål, samt 
dokumentation af opgaveløsningen, 
og afsluttende fremlæggelse med 
feedback. 
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Fag:  Udfordringen  – digitale og trykte medier Varighed: 2 uger Evaluering:   
Fagmål (Målpinde) Læringsmål Aktiviteter  
 Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

• Kommunikation og informationsteknologiske 
værktøjer til faglig problemløsning, dokumentation og 
præsentation. 

• Forskellige medietyper, produktionsmetoder og 
værktøjer samt kommunikationsstrategier i forhold til 
medietyper. 

• Idéudvikling, design og fremstilling af trykte og digitale 
produkter. 

• Regler, begreber og grafiske termer inden for grafisk 
produktion. 

• Arbejdsmiljø inden for ergonomi og arbejdets 
tilrettelæggelse. 

• Arbejdsmarkedet og dets forskellige 
virksomhedstyper, herunder viden om relationer og 
samarbejdsformer. 

• Trykt og digital produktion og workflow samt 
kvalitetsparametre, bl.a. med henblik på 
kvalitetskontrol af eget arbejde. 

  
Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende 
grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle 
opgaver under overholdelsen af relevante forskrifter: 

• Kommunikation og anvendelse af gængse 
informationsteknologiske værktøjer til faglig 
problemløsning, dokumentation og præsentation. 

• Fremstilling af trykte og digitale produkter ved hjælp 
af grafisk udstyr og billede-, tekst- og 
illustrationsprogrammer. 

• Udførelse af arbejde med idéudvikling, grafisk design 
og layout til trykte og digitale produkter. 

Eleven skal:  
•  kunne anvende et relevant professionelt program 

samt udnyttet dets faciliteter, herunder udnyttet 
dets muligheder for rationelle 
produktionsmetoder   

• ved ombrydning af produktet have taget højde for:   
 a) ved trykt produkt: trykteknologier og 
materialer.   
 b) ved digitalt produkt: skærmopløsning og –
størrelse.   

• ved ombrydning af produktet – i forhold til 
målgruppen – tage hensyn til formgivning, 
farvevalg, typografi, æstetik mm.   

• ved udformning af produktet kunne tage højde 
for:   
 a) ved trykt produkt: målfasthed, beskæring, 
separation, diffusion samt andre 
kvalitetsparametre   
 b) ved digitalt produkt: browserkompatibilitet, 
søgemaskineoptimering samt andre 
kvalitetsparametre   

• anvende begreber og termer i forbindelse med 
typografi og ombrydning  

•       kunne demonstrere og redegøre for 
produktionsflow fra ordre over ide til færdigt 
produkt   

•       kunne kvalitetskontrollere grafiske produkter i et 
digital baseret workflow på en måde, der sikrer 
overholdelse af de gældende kvalitetsnormer   

•       have viden om de forskellige processers indbyrdes 
sammenhænge og de kvalitetsparametre, der 
knytter sig dertil   

Modulets beskrivelse 
Modul 5 – Udfordringen; er et 
repetitions modul, hvor eleverne 
gennem dialog og refleksion får 
mulighed for at samle op på 
undervisningen gennem 
grundforløbets første fire moduler. 
 Undervisningen er 
helhedsorienteret, og inddrager alle 
fire kernefagligheder. Alle 
indlæringsaktiviteter bidrager til 
elevens realisering af modulets mål.  
  
Undervisningen opbygges som en 
serie mindre læringsforløb, med 
klasseundervisning der bidrager med 
faglig viden og øvelser, der danner 
forudsætningen for elevernes 
opgaveløsning. 
  
 
Der kan i undervisningen gøres brug 
af AV-materiale som film og 
podcasts, avislæsning, ekskursion til 
grafisk museum, virksomhedsbesøg, 
faglig teknisk undervisning og 
individuelle øvelser og småopgaver, 
der bidrager til elevens faglige og 
tekniske individuelle færdigheder og 
forståelse, fælles brainstorming og 
’flipped learning’ hvor eleverne 
opsøger og researcher, kollaborativt 
gruppebaseret læring gennem fælles 
opgaveløsninger. 
  
Modulet i punkter 
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• Anvendelse af grundlæggende grafiske regler ved 
fremstilling af trykte og digitale produkter. 

• Anvendelse af et fagligt sprog ud fra grundlæggende 
regler, begreber og termer inden for grafisk 
produktion. 

• Orientering i vejledninger, dokumentation og 
manualer på engelsk. 

• Valg af hensigtsmæssige arbejdsstillinger og 
medvirken til tilrettelæggelse af et godt arbejdsmiljø. 

• Modtagelse af faglig vejledning og medvirken til 
løsning af en faglig problemstilling. 

• Udførelse af simpel kvalitetskontrol af eget arbejde. 
  

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at 
kunne: 

• forklare og skelne mellem forskellige grundlæggende 
medietyper, produktionsmetoder og værktøjer samt 
kommunikationsstrategier og deres anvendelse i 
konkrete sammenhænge, 

• forklare og vurdere forskellige grundlæggende 
produktionsmetoder og værktøjer i forhold til 
parametre som arbejdsmiljø, kvalitet og målgrupper, 

• vælge, begrunde og praktisk anvende de 
arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en 
given situation, 

• vurdere forskellige former for faglig dokumentations 
anvendelighed i forskellige sammenhænge, 

• foreslå ændringer til brug af udstyr, værktøjer, faglige 
metoder, materialer m.v., 

• anvende faglige udtryk og begreber, 

• analysere, beskrive og kommunikere forhold, der er 
relevante i forhold til uddannelsen, 

•       have indgående forståelse for problemstillingerne i 
et digitalt produktionsworkflow   

•       kunne arbejde med output-teknologi, herunder: a) 
ved trykt produkt: udskydning, rasterteknologi og 
farvestyring b) ved digitalt produkt: ftp – 
browserkompatibilitet mm.??   

•       kunne dokumentere kvaliteten af grafiske 
produkter   

•       kunne inddrage viden om internationale grafiske 
standarder   

•       kunne indhente informationer om aktuelle 
udviklingstendenser inden for uddannelsens 
fagområde og sætte dem i en relevant 
sammenhæng med eksisterende 
produktionsformer og teknologi  
   

•       kunne opbygge brugerflader til komplekse 
hjemmesider og kommunikations-formål   

•       kunne anvende rationelle produktionsmetoder til 
løsning af større digitale produktioner   

•       kunne arbejde med optimering af digitale 
produktioner i forhold til søgemaskiner   

•       have forståelse for problemstillinger omkring 
browserkompatibilitet   

•       kunne opbygge og formgive brugerflader til 
navigation og interaktion mellem medieprodukt og 
bruger  

• vise kreativitet, iderigdom og evne til ideudvikling   

• kunne vælge relevant kreativ strategi i forhold til 
den enkelte opgave og argumentere for sit valg  

• kunne udvikle design til trykt og digitalt medie i 
forhold til afsender, budskab og målgruppe   

• kunne argumentere for valg af komposition og 
grafiske designparametre (format, typografi, 
illustration, farver, animationer og evt. lyd) i 

• Teorigennemgang  

• Klasseundervisning   

• Dialog og diskussion på 
klassen  

• Gruppearbejde   

• Elevfremlæggelser  

• Individuelle og/eller 
gruppevise analytiske 
øvelser  

• Selvstændig faglig 
fordybelse  

• Individuelt, skriftligt 
arbejde  

•  Tværfagligt projektarbejde 

•  Tværfagligt og 
helhedsorienteret 
undervisning  

• Bevægelse i 
undervisningen 

  
Afsluttende modulopgave 
Modulet afsluttes med en større 
opgave der samler modulets 
undervisning. Opgaven introduceres 
med perspektiverende læreroplæg, 
eventuelt med oplæg ved eksterne 
aktører. 
 
Opgavens form er individuel løsning, 
i form af elevens egne 
medieprodukter relateret til 
modulets mål, samt dokumentation 
af opgaveløsningen, og afsluttende 
fremlæggelse med feedback. 
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• søge og anvende relevante informationer og 
procedurebeskrivelser, 

• begrunde valgte arbejdsmetoder i en given 
arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre 
metoder, 

• planlægge, koordinere og udføre en overskuelig 
arbejdsproces, 

• forklare og anvende eksisterende faglig 
dokumentation i en praktisk arbejdsproces, fx følge et 
diagram, anvende statistik og følge en vejledning, 

• udarbejde almindeligt anvendt faglig dokumentation 
som arbejdssedler, udføre egenkontrol o.l., 

• dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, 
metoder og resultater, 

• evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, 
metoder og resultater og 

• samarbejde med andre om løsning af opgaver. 

 

forhold til æstetiske, funktionelle, tekniske og 
økonomiske hensyn og rammer  

•  kunne foretage relevant materialevalg og 
argumentere for dette i forhold til æstetiske, 
funktionelle, tekniske og økonomiske hensyn  

• have forståelse for behandling af rå datafiler fra 
digitalkamera   

• kunne arbejde med teknikker til behandling af 
fejlbehæftede billeddata og farvekorrektion   

•  have forståelse for metadata som EXIF-data   

• kunne anvende forskellige fritlægningsteknikker 
hensigtsmæssigt i forhold til slutprodukt   

• kunne arbejde rationelt med 
sammenkopieringsteknikker   

• kunne korrigere og konvertere billeddata og grafik 
under hensyntagen til den efterfælgende 
produktionsproces   

• kunne fremstille kompliceret vektorgrafik   

•  kunne udnytte billedbehandlingsprogrammets 
muligheder for automatisering  
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