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Lokal undervisningsplan for Hovedforløbet 
- Kontor med administration som speciale i 
Holbæk 

2.1 Praktiske oplysninger 

EUC Nordvestsjælland udbyder de merkantile uddannelser på flere matrikler. Indeværende LUP omhandler 

uddannelserne som afvikles på Absalonsvej 20, 4300 Holbæk. 

 

EUC Nordvestsjælland udbyder følgende retninger inden for det merkantile område i Holbæk: 

GF 1 inden for kontor, Handel og forretning (beskrives i selvstændig LUP, som findes på skolens hjemmeside) 

GF2 EUD med retningerne; Handel, Detail og Event. Disse forløb tilbydes også som Ny mesterlære. 

GF 2 EUX med retningerne; Kontor, Finans, Handel, Detail og Event  

Det studieforberedende år med retningerne; Kontor, Finans, Handel, Detail og Event 

Hovedforløb på kontor med administration som speciale 

EUS med retningerne; Kontor, Handel, Detail og Event 

 

Uddannelseschef for det merkantile område på EUC Nordvestsjælland i Holbæk er Michael Elbo 

Oplysninger om områdets medarbejdere findes på skolens hjemmeside www.eucnvs.dk 
 

Indeværende LUP omhandler Hovedforløb på kontor med administration som speciale. 

GENERELT: 

Nedenstående Lup er opbygget således; at dette første afsnit omhandler om det fælles for grundforløbets 

anden del i Holbæk. Herefter følger et afsnit med læringsaktiviteter på grundforløbets fag. 

 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 

 

Skolens pædagogiske grundlag 

 

Undervisningen 

 

Struktur og læringsmål 

Vi sætter mål for undervisningen som tydeligøres for eleverne så de ved hvad de skal lære og hvorfor de skal 
lære det. Læringsmålene sættes på baggrund af mål i bekendtgørelser eller uddannelsesordninger for de 
forskellige uddannelser samt viden om elevernes forudsætninger.  
 

Formativ Evaluering 
Vi evaluerer formativt og giver elever feedback baseret på læringsmål som er konstruktivt, fokuseret og 
fremadrettet. Feedback bliver givet i forhold til elevers progression, arbejdsprocesser og resultater. Elever vil 

http://www.eucnvs.dk/
http://www.eucnvs.dk/images/PDFarkiv/Politikker/paedagogiske_didaktiske_grundlag.pdf
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opleve flere former for feedback som skriftligt og mundligt feedback, genevalueringer, 
feedbacksamtaler, elev-elev feedback, eller som feedback fra læreren til klassen. 
 
Differentieret Undervisning 

Differentiering betyder at læreren tilpasser undervisningen til forskellige elevforudsætninger således at 
eleverne arbejder med de samme overordnede læringsmål men kan nå læringsmålene på forskellige måder, i 
forskellige tempi og i forskellig grad.  
Det gør vi således: 

 Vi niveaudeler.  Tilrettelæggelse og gennemførelse af et hvilket som helst undervisningsforløb 
indebærer, at læreren tager udgangspunkt i og tilpasser undervisningen til elevernes forskelligartede 
forudsætninger.  

 Vi anvender varierende metoder i undervisningen. Al undervisning og forløb planlægges med 
varierede metoder så den er involverende og motiverende for eleverne. Metoderne kan eks. være 
klasseundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, selvstudier, Co-operative Learning, innovativ 
pædagogik. 

 Vi bygger på elevens styrkesider. Elevernes styrkesider foldes ud gennem inddragelse i planlægning, 
gennemførsel og evaluering af undervisningen. Det er læreren der skal sikre de faglige mål, men 
eleverne kan have indflydelse på udvælgelse af det faglige indhold (hvor det er muligt ifølge 
fagplanen), valg af arbejdsformer, valg af materialer samt undervisningsplanlægning og tidsforbrug. 

 

Helhedsorienteret Undervisning 

Undervisningen tilrettelægges mest muligt ud fra princippet om helhedsorienteret undervisning hvor 

læringsforløb tilrettelægges med en praksisnær tilgang så de afspejler den verden, som eleverne skal bruge 

deres faglige, teoretiske og praktiske færdigheder i. Eleverne kan således se og forstå anvendelsen af det, 

som de lærer. 

Det gør vi således: 

 Eleven løser problemstillinger og opgaver fra det virkelige liv på en realistisk måde og lærer at bruge 
deres teoretiske og praktiske færdigheder i sammenhænge.  

 Vi skaber bro mellem elevens skoleliv og erhvervsliv ved at inddrage elevers viden og erfaringer fra 
praktikplads, studiejob, fritidsinteresser etc. 

 Vi tilrettelægger undervisningen på tværs af flere fag i uddannelsen og har fokus både på fagenes 
egen faglighed og på de sammenhænge, de optræder i inden for uddannelsen.  

 

IT 

Skolen vægter inddragelse af pædagogisk IT i udvikling af undervisningsmetode og materiale. Med 

inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible undervisningsmateriale, der understøtter 

undervisningsdifferentiering og elevernes læringsmål. 

 

Den undervisende lærer 

Den undervisnede lærer er designer af undervisningen idet han eller hun planlægger og designer effektive 
læringsprocesser, lærings aktiviteter og evaluerings metoder. Disse processer inkluderer synlig struktur og 
læringsmål, involverer eleverne aktivt i egne læringsmål, og tilbyder eleverne forskellige tilgange til dét, de 
skal lære.  
 
Læren arbejder systematisk med at afprøve undervisningsmetoder, der fremmer elevernes læring bedst 
muligt og reflekterer konstant over valg af indhold, metoder, elevernes medinddragelse og aktivitetsformer. 
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Læren evaluerer løbende undervisningsmetoder og undervisningspraksis i fag, moduler, forløb 
og projekter, og implementerer de bedste metoder på skolen. Evalueringerne deles med den pædagogiske 
ledelse samt den pædagogiske udvikling og kvalitet afdeling og bruges til at forbedre og udvikle 
undervisningen. 
 

Den lærende elev 

Den lærende elev ønsker og arbejder for at få en (erhvervs) faglig uddannelse og indgår i læreprocesser, hvor 

eleven aktivt involveres i egne læringsmål og tilegner sig ny viden, udvikler færdigheder, nye 

handlekompetencer og kreativitet. Elevens udvikling og uddannelse bygger på studiekompetencer, herunder 

faglige -, personlige- og sociale kompetencer. 

Eleverne møder hver dag, er forberedte til undervisningen, udviser respekt og tager hensyn til andre.  
 
 

2.3 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger 

På alle merkantile uddannelsesretninger afholdes indslusningssamtaler for samtlige elever inden opstart af 

uddannelse, herved skabes overblik over, om eleven har kompetencer som kan afkorte skoleløbet allerede 

inden dette påbegyndes. Indslusningssamtalerne er også med til at sikre at eleverne får den vejledning de 

har brug for i forhold til uddannelsesvalg, niveauer og forløb. Kompetencevurderingen foretages med 

henblik på at vurdere elevens kompetencer og forudsætninger for uddannelsen. I løbet af de første to uger 

af uddannelsen fokuseres stadig på afklaring af elevens undervisningsmæssige forudsætninger og behov. Det 

er skolens merkantile vejleder der i samarbejde med elevens lærere i denne periode udarbejder 

uddannelsesplanen. Den personlig uddannelsesplan ligger tilgængelig på Elevplan for alle elever.  

 

Kompetencevurderingen indebærer evt. godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af: 

o tidligere gennemført forløb 

o anden uddannelse 

o vurdering af reelle kompetencer 

o særlige behov 

 Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med eksempelvis: 

o fritagelse for eksamen og/eller for undervisning 

o mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag 

o fag på højere niveau 

o særlig støtte 

 

Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved overgang fra 

et forløb og til et andet.  

 

Voksne over 25 år kompetencevurderes med udgangspunkt i den enkelte og har derfor et individuelt forløb 

tilpasset behovet for afklaring. Alle starter dog med at indhente dokumentation på tidligere erhvervserfaring 

samt skolegang. Denne dokumentation sammen med en personlig samtale danner grundlag for, hvordan den 

videre kompetencevurdering foretages. For nogen vil denne indebære mindre test/prøver som tjener til 

afklaring af specifikke faglige kompetencer, for andre vil afklarende samtaler veje tungt. Det er en erfaren 

lærer der i samarbejde med skolens merkantile vejler udarbejder kompetenceafklaringerne. Naturligvis med 

inddragelse af øvrige faglærere, hvor dette er relevant.  

 

Specialpædagogisk støtte 
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Elever har ret til at modtage specialpædagogisk støtte, hvis de har et særligt handicap eller 

andre vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Da dette er vigtigt i forhold til at give eleverne optimale 

betingelser for at gennemføre deres uddannelse, har skolen udarbejdet en procedure omkring 

specialpædagogisk støtte.  

Skolen ønsker tidligst muligt at få kendskab til elevens udfordringer. Derfor spørges der til dette i 

indslusningssamtalen som ligger forud for opstart på studiet. Såfremt eleven allerede her kan oplyse om 

vanskeligheder, søges eks. It-rygsæk så snart det er muligt. Anden støtteforanstaltning tilkobles eleven 

allerede fra uddannelsesstart. Fremadrettet testes alle elever der starter på grundforløb for læse- og 

skrivefærdigheder og evt. vanskeligheder med dette opdages derfor tidligt i elevens skoleforløb. Øvrige 

udfordringer kan vise sig efterhånden som eleven kommer i gang med uddannelse og tages hånd om, så 

snart de spottes. Elever, der ikke har gennemført grundforløbet på skolen testes, hvis elev og lærer skønner 

at der er et muligt behov for IT-rygsæk, læsehjælp eller anden specialpædagogisk støtte, tilbydes eleven 

dette. 

  

2.4 Undervisningen på hovedforløbet 

EUC Nordvestsjælland udbyder et merkantilt hovedforløb, dette er kontor med administration som speciale.  

Hovedforløbet er en vekseluddannelse, hvor eleven delvist er i praktik i en praktikvirksomhed og i kortere 

perioder er på skole og modtager undervisning.  

Forløbet fordrer at eleven deltager i tre bundne skoleuger og en række valgfag. Hovedforløbet skal 

sammensættes således at oplæringen i praktikvirksomheden understøttes af skoleundervisningen i 

specialefag. 

Fagene løfter det faglige niveau og fokuserer på tre administrative kernefagligheder: 
 

o Kommunikation 
o Optimering af arbejdsprocesser  
o Projektadministration 

 

Den samlede tid eleven skal være på skole under sit hovedforløb er mellem 7-11 uger afhængigt af antallet 

af valgfag. De første 3 uger er fælles og bundne for alle elever. Dernæst er der valgfrie specialefag i 3-7 uger, 

hvor virksomhed og elev vælger fag i forhold til deres konkrete behov. 

 

Støtte, vejledning og samarbejde  

Fra starten af hovedforløbet på EUC Nordvestsjælland bliver der tilknyttet en kontaktlærer som følger eleven 

gennem hovedforløbet. Kontaktlæreren skal igennem uddannelsen hjælpe eleven og virksomheden med råd 

og vejledning. Som beskrevet i afsnit: ”Samarbejde med de faglige udvalg, praktikvirksomhed og elev” 

tilknyttes hovedforløbseleverne en fast og gennemgående kontaktlærer fra de påbegynder hovedforløbet. 

Denne kontaktlærer forestår praktikvirksomhed og elev med vejledning i forhold til valgfag og forløbet i sin 

helhed. Dette foregår ved fysiske møder mellem som enten foregår i praktikvirksomheden eller på skolen. I 

tilfælde af at flere elever opstarter ca. samtidig indkaldes herudover til fælles informationsmøder omkring 

hovedforløbet og de muligheder EUC Nordvestsjælland tilbyder. Her informeres også om skolens samarbejde 

med andre skoler. Det er vores erfaring at de fleste elever vælger at deltage i valgfag på andre skoler, hvilket 

EUC Nordvestsjælland hjælper dem med. Dette være sig både i forhold til at kunne træffe et fornuftigt valg 

om valgfagets indhold, samt det praktikske, da skolen sørger for at tilmelde eleverne fagene på de andre 

skoler.  
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EUC Nordvestsjælland er bevidste om at samarbejde tæt med de andre skoler, primært på 

Sjælland, da vores erfaring er, at det er disse skoler eleverne vælger at tage valgfag på. Vi mødes med 

skolerne i ledelsesfora, og samarbejder administrativt. I samarbejde med de øvrige skoler udarbejder vi en 

fællesliste som eleverne vejledes i, på denne fremgår alle de sjællandske skolers udbud af valgfag i årene 

fremover. Vi tilstræber at udbyde de samme valgfag, samtidig med nogle andre skoler, således at hvis et 

valgfag får ganske få tilmeldte, er der mulighed for at tilbyde eleverne undervisningen andet steds.  

EUC Nordvestsjælland gennemfører undervisningen ved en tilmelding på fem elever. 

 

Undervisningens organisering  

Undervisningen gennemføres overordnet i klasser og inddrager elevens erfaringer fra relevante 

undervisnings- og arbejdssituationer. Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte forløb er 

beskrevet i læringsaktiviteterne. Hovedforløbet er opbygget af flere læringsaktiviteter. Hver læringsaktivitet 

indeholder en række læringselementer, der udgør målene for den enkelte aktivitet. Den konkrete beskrivelse 

af læringsaktiviteterne fremgår af fagplanerne fra fagene. 

 

Skolens merkantile optag fordrer at undervisningen mellem unge under 25 år og voksne over 25 år 

samlæses. Dette giver både udfordringer og muligheder som vi er meget opmærksomme på. De voksne 

kommer ofte med mere erfaring fra arbejdslivet eller fra studier som gør, at de bidrager med 

perspektiveringer omkring det faglige indhold som også de unge medstuderende kan nyde godt af.  

Lærerne strukturere i udstrakt grad undervisningen i gruppearbejde, hvor den kollaborative læring trænes. 
Gruppearbejdet giver mulighed for at eleverne i mindre grupper fordyber sig i problemstillinger der er 
specifikke.  

  
Undervisningen baseres på ideerne om en induktiv, funktionel og helhedsorienteret planlægning af den 

relevante undervisning. 

Induktiv indikerer, at undervisningen tilrettelægges på en sådan måde, at eleven hjælpes til selv at skabe sin 

viden, erfaring og kunnen ud fra oplevelser med løsning af opgaver og problemstillinger. 

Funktionel indikerer, at undervisningen tilrettelægges i nøje overensstemmelse med den praksis, der er 

gældende for branchens udøvere. 

Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de 

forefindes i branchen virkelighed. 

 

Under gennemførelsen af uddannelsesforløbet er fagene organiseret i læringsaktiviteter. Hver 

læringsaktivitet er en selvstændig enhed, hvor elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. De 

konkrete læringsaktiviteter er beskrevet i fagenes fagplaner.  

Undervisningen udøves under tre hovedformer på de tre bundne specialeuger: 

Projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at eleven selv 

formulerer en opgave, der tilgodeser hovedforløbets læringsmål. 

Integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb.  

Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder omkring en case. 

På valgfagene er eleverne kun i skole i maksimalt 5 sammenhængende dage. Af tidsmæssige årsager 

arbejdes der derfor ikke med projektorienterede forløb på disse valgfag, men med både integrerede samt 

tematiserede forløb. 

Under de tre bundne specialeuger har vi valgt at integrere de tre fag løbende. Eleverne gennemføre således 

ikke et fag, for derefter at påbegynde næste. Fagene samkøres tværfagligt så eleven oplever forløbet som en 

helhed og dog kan skelne mellem de tre fagligheder.  
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Undervisningsdifferentiering tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen 

tilrettelægges inden for forløbets rammer, således at undervisningen tilpasses elevens forudsætninger.  

Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af kompetencer, undervisningens indhold og aktivitet. 

Et forløb kan for eksempel tilrettelægges således, at elevens erfaringer inddrages og danner grundlag for 

belysning og vurdering af en problemstilling. 

En anden anvendt differentieringsmetode er at arbejde med et fælles kernestof inden for et emne, hvorefter 

der individuelt eller i grupper arbejdes med delemner. 

I andre undervisningssituationer differentieres ved hjælp af yderligere metoder, for eksempel: 

o Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen 

o Opgavemængden og opgavetypen 

o Arbejdsmetoder og hjælpemidler 

 

Elevens arbejdstid 

Uddannelsen er tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 

arbejdstimer. Hovedforløbselever har minimum 28 klokketimer på EUC Nordvestsjælland ugentligt, denne 

undervisning er lærerstyret, således at læreren er fysisk eller digitalt tilgængelig (som oftest fysisk) samt aktiv 

opsøgende i forhold til elevernes læring. Disse timer er obligatoriske og registreret i Lectio, hvor de er 

tilgængelige for eleverne. Elevens arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de ud over den almindelige 

undervisning, får lektier og opgaver/projekter for, som de selvstændigt skal arbejde med/forberede sig til. 

Såfremt eleven ikke yder denne selvstændige arbejdsindsats, afleverer sine opgaver og projekter til tiden, vil 

eleven ikke kunne bestå hovedforløbet, da det er en vigtig del af hovedforløbet, og indgår i den løbende 

evaluering. 

 

Fagprøven 

BEK nr. 325 af 06/04/2017 § 7: ” Forud for sidste skoleperiode skal eleven med henblik på den afsluttende 

fagprøve gennemføre et projekt i praktikvirksomheden. Projektet gennemføres inden for det sidste halve år af 

elevens uddannelse. Projektets form og indhold vælges af elev og praktikvirksomhed inden for rammer fastsat 

af skolen og godkendes af skolen.” 

Formålet med fagprøven er evaluere opnåede faglige, generelle og personlige kvalifikationer i forhold til 

målene for hovedforløbet. Det er ligeledes fagprøves formål, at den skal vise i hvilket omfang eleven er i 

stand til at anvende denne viden ved løsning af en given opgave. 

Eleven skal kunne formulere en ide, fastlægge mål, planlægge og gennemføre et projekt inden for et 

afgrænset arbejdsområde på praktikstedet. I forbindelse hermed skal eleven kunne inddrage teoretiske 

forhold fra hele uddannelsen. Projektet skal være udtryk for en fordybelse i et afgrænset problemfelt inden 

for uddannelsen. 

 

Fagprøven udarbejdes individuelt med udgangspunkt i elevens arbejdsplads. Det er muligt at udarbejde 

fagprøven som gruppearbejde, men da tilråder skolen at eleverne kommer fra samme arbejdsplads. 

Præsentationen skal udformes således at det er muligt at bedømme eleverne individuelt. 

 

Det er elevens kontaktlærer som er vejleder på fagprøven. Praktikvirksomheden skal endvidere tilknytte en 

virksomhedsbaseret vejleder til eleven. Det er kontaktlæreren der sammen med eleven gennemgår og 

godkender elevens problemformulering. Dette sker med inddragelse af praktikvirksomheden, således at 

eleven også har støtte herfra.  
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Det er eleven der selvstændigt skal udarbejde fagprøven. Kontaktlærerens opgave er at tilsikre 

at elevens fagprøve kan opnå det tilstrækkelige faglige niveau som kræves for at bestå den senere eksamen, 

ligesom kontaktlæreren skal virke som teoretisk sparringspartner for eleven. Virksomhedsvejlederen opgave 

er at hjælpe eleven med fremskaffelse af materiale/kilder internt i virksomheden samt hjælpe eleven med at 

få afklaret evt. spørgsmål vedr. virksomheden. Det er ikke kontaktlærerens opgave at forhåndsgodkende 

elevens fagprøve. 

 

I skriveperioden stiller EUC Nordvestsjælland lokale og IT-udstyr til rådighed for eleven. Der er ingen 

undervisning i perioden og der står derfor eleven frit for, hvorvidt de vil anvende skolens faciliteter. Eleven 

skal på sidste dag i skriveperioden, på fastsat tidspunkt, aflevere en færdigskrevne fagprøve i tre eksemplarer 

til skolens merkantile administration. Fagprøves længde defineres til 20 sider +/- 20 %, hertil kommer 

forside, indholdsfortegnelse, procesevaluering og bilag.  

 

2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til 
skolepraktik 

EUC Nordvestsjælland tilbyder ikke skolepraktik på det merkantile område. Der er dog elever som søger 

skolepraktik på andre skoler i Danmark.  

EUC Nordvestsjælland tilser derfor at betingelse for optagelse i skolepraktik er opfyldt jf. 

Hovedbekendtgørelsen.  

Undervejs i elevernes skoleforløb på EUC Nordvestsjælland og i særdeleshed mod slutningen af skoleforløbet 

oplyses eleverne om skolepraktik og de muligheder der ligger heri. Dette gøres klassevis og forestås at 

skolens merkantile vejleder samt skolens praktikkonsulent på området. Herefter vejledes de enkelte elever 

individuelt af skolens merkantile vejleder ift. skolepraktik. Skolens vejleder sikrer således at den personlige 

uddannelsesplan er opdateret, at eleven har oprettet en profil på Praktikpladsen.dk. Sammen med eleven 

sikres at betingelserne for at kunne søge optagelse i skolepraktik er opfyldt.   

 

 

2.7 – 2.8 Bedømmelsesplan og eksamensregler 

EUC Nordvestsjælland foretager løbende og afsluttende bedømmelse af elevernes udvikling og standpunkt jf. 

Hovedbekendtgørelsen. Evaluering og bedømmelse er en væsentlig del af undervisningen og et redskab til at 

vurdere den enkelte elevs udvikling og undervisningen helt generelt. Formålet er til enhver tid at understøtte 

elevens udvikling og muligheder samt vejlede denne i forhold til uddannelse. Bedømmelse og evaluering skal 

derfor altid foregå med respekt for den enkelte, såvel elev som lærer.  

Bedømmelsesplanen består af tre dele:  

o Den løbende evaluering.   

o Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer).   

o Eksamen og andre prøver 

 

Forud for opstart af uddannelsesforløbene udarbejdes for hvert fag en bedømmelsesplan som er gøres kendt 

og tilgængelig for de studerende i fagplanerne.  

Løbende gennem skoleperioderne evaluere lærerne eleven. I disse generelle evalueringer indgår foruden 

faglige mål også engagement, studieaktivitet, indstilling og vilje samt evne til personlig udvikling. 

Evalueringerne drøftes med eleverne en til flere gange i løbet af en skoleperiode. Bedømmelserne skal 
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medvirke til at sikre elevens viden om eget niveau, udpege områder som kræver en forstærket 

indsats samt inspirere til yderligere læring hos eleven. 

Plagiering og andre former for snyd er uacceptabelt og tages meget alvorligt. Det medfører samtale, varsel 

og i særlige tilfælde ophør af uddannelse for eleven. Skolen anvender relevante it værktøjer til at spore 

plagiering mv. 

EUC Nordvestsjælland foretager løbende elevtilfredshedsundersøgelser, hvori eleverne bl.a. vurdere 

undervisningsindhold og - metode samt skolens øvrige rammer for undervisning. EUC Nordvestsjælland 

supplerer med yderligere elevevalueringer, hvis det skønnes væsentligt for undervisningen. 

 

Den afsluttende bedømmelse foretages, når de fastsatte undervisningsdele er gennemført. De fastsatte mål 

fremgår af de enkelte fag og er tilgængelige for eleverne i fagplanerne.  

Ved den afsluttende bedømmelse fastsættes en afsluttende karakter, der kan være en standpunktskarakter 

eller en eksamens- eller prøvekarakter. Standpunktskarakteren udtrykker elevens afsluttende standpunkt i 

forhold til de fastsatte mål for undervisningen på det tidspunkt, karakteren gives. Standpunktskarakteren 

meddeles eleven ved afslutningen af undervisningen og inden elevens deltagelse i eventuel prøve. 

Karakteren udtrykkes efter bestemmelserne for de enkelte uddannelsesområder og-elementer, som oftest 

ved 7-trins skalaen. Skalaen består af i alt syv trin, hvor der er fem karakterer for beståede præstationer (12, 

10, 7, 4 og 02) samt to karakterer for ikke-beståede præstationer (00 og -3). 

  

Karakter Betegnelse 

12 Den fremragende præstation 

10 Den fortrinlige præstation 

7 Den gode præstation 

4 Den jævne præstation 

02 Den tilstrækkelige præstation 

00 Den utilstrækkelige præstation 

-3 Den ringe præstation 

 

Dele af EUX følger de gymnasiale bestemmelser, som reguleres i en særlig bekendtgørelse og er kendetegnet 

ved, at der skal udregnes et eksamensresultat, der er vægtede gennemsnit af opnåede resultater. Se 

"Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og 

voksenuddannelser".  

 

I tilfælde af, at en elev afslutter uddannelsen eller en skoleperiode før et fag er afsluttet, kan skolen give en 

vurdering. Vurderingen kan afgives som en delkarakter. 

 

Eksamen i fagprøve 

Skolen gennemføre en mundtlig eksamination af eleven. Eksaminationen vil være udformet som et forsvar af 

den udarbejdede fagprøve og elevens præstation for såvel den skriftlige fagprøve som det mundtlige forsvar 

vil blive udtrykt i en samlet karakter. Den samlede karakter er ikke en 50/50 vurdering, men en 

helhedsvurdering. Eleven vil få oplyst karakteren umiddelbart efter eksaminationen. 

 

Eksaminationen er sat til ca. 30 min med følgende fordeling: 

Elevens mundtlige præsentation: 10 min 

Dialog omkring opgaven: 10 min 
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Votering, tilbagemelding og karaktergivning: 10 min. 

 

For at bestå skal eleven som minimum opnå karakteren 02. Såfremt eleven ikke består fagprøven, afholder 

skolen en reeksamination, der vil tage udgangspunkt i den oprindelige skriftlige fagprøve. Hvis eleven ikke 

består i andet forsøg, har eleven ikke bestået hovedforløbet.  

 

Forsvaret og bedømmelse af fagprøven varetages af censor og eksaminator i fællesskab.  

 

Eksamen foregår som udgangspunkt på dansk, men kan også aflægges på svensk eller norsk. Såfremt eleven 

ønsker at aflægge prøven på et andet fremmedsprog ansøges om dette hos skolens ledelse. Såfremt 

forholdene gør det muligt, vil dette blive godkendt. 

 

Reeksamen  
Elever der opnår en eksamenskarakter under 02 eller ej bestået har mulighed for, at tilmelde sig reeksamen 
med det formål, at forbedre karakteren. Orientering sker via skolens administration. Tilmeldingen skal være 
skolen i hænde senest 2 uger efter meddelelse/offentliggørelse om opnået eksamenskarakter i det aktuelle 
fag. Overskridelse af tilmeldingsfristen medfører afvisning af reeksamination.  
Reeksamination kan maximalt gennemføres 1 gang uanset opnået eksamensresultat ved reeksaminationen.  
 
Sygeeksamen  
Sygeeksamen finder sted ved de ordinære eksamener i december/januar eller maj/juni. Dog kan man kun, 
blive indstillet til sygeeksamen mod forevisning af lægeerklæring senest 8 dage efter den oprindelige 
eksamensdato. Det skal her understreges, at såfremt skolen er vidende om, at eleven ikke udeblev på grund 
af sygdom, accepteres lægeerklæringen ikke. Det er op til den enkelte elev at forberede sig til reeksamen 
og/eller sygeeksamen.  
 

Fravær og karaktergivning  
Såfremt en elevs fravær er så drastisk at der ikke kan gives standpunktskarakter i faget, noteres dette på 

elevens karaktermeddelelse som ”EJ”. Forudsætning for bedømmelse er gentagelse af specialefaget, hvor 

faget læses igen. I tilfælde, hvor fraværet er dokumenteret efter gældende regler (hospitalsindlæggelse) kan 

eleven aflevere en afløsningsopgave, hvor indholdet svarer til det fagligt gennemgåede pensum i faget. 

Såfremt en elevs faglige niveau ikke umiddelbart kan bedømmes, har læreren mulighed for at lade eleven 

løse en opgave/projekt individuelt (også selv om de øvrige elever løser opgaven/projektet via 

gruppearbejde). 

 

Klage 

Klage over løbende bedømmelse skal indgives skriftligt til skolen senest 7 dage efter offentliggørelsesdagen. 

Skolen vil normalt behandle klagen indenfor 14 dage. Skolens afgørelse kan ikke ankes.  

Klage over afsluttende bedømmelse skal indgives skriftligt til skolen senest 7 dage efter 

offentliggørelsesdagen. Klagen forelægges bedømmeren til udtalelse. Skolen vil normalt behandle klagen 

indenfor 14 dage. Skolens afgørelse kan ikke ankes.  

Eksamensregler for Hovedforløbet findes på skolens hjemmeside. Regler for klage over eksamen forefindes 

også i eksamensreglementet for EUC Nordvestsjælland. 

 

 

2.9 Samarbejde med de faglige udvalg, praktikvirksomhed og elev 
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EUC Nordvestsjælland samarbejder med det lokale uddannelsesudvalg om uddannelserne på 

det merkantile område. Samarbejdet udmønter sig bl.a. i jævnlige møder, hvor uddannelse, erhvervsliv og 

aktuelle emner debatteres. Referater for disse kan findes på EUC Nordvestsjællands hjemmeside.  

 

Praktikkonsulenter på det merkantile område foretager opsøgende arbejde ud mod virksomheder i 

lokalområdet som endnu ikke tager elever. Såfremt virksomheden er interesseret i at blive godkendt til 

praktikvirksomhed samarbejder EUC Nordvestsjælland med LUU om at undersøge og tilvejebringe 

godkendelse til at være praktikpladsvirksomhed om dette.  

 

Elever som går på skolen modtager hjælp og vejledning af skolens praktikkonsulent ift. at få en praktikplads. 

Virksomheder som ønsker at tage en elev hjælpes også af skolen til at få dette i stand ift. papirarbejdet og 

med grundig vejledning og korrekt oplysning omkring regler, vilkår og forløb.  

Fra eleven har tegnet kontakt med praktikvirksomheden overgår eleven til en fast kontaktlærer på skolen. 

Denne varetager herfra al kontakt til både elev og virksomhed i hele elevens praktikperiode. Kontaktlæreren 

tager kontakt til elev og virksomhed inden for de første tre måneder af elevens ansættelse og istandsætter 

møde, hvor alle er tilstede. Kontaktlærer vejleder i forhold til skoleperioder, valgfag og uddannelsen 

generelt. I samarbejde med kontaktlærer og virksomhed vælger eleven sine valgfag og skolen sørger for at 

tilmelde eleven til disse, også hvis de foregår på en anden skole. Gennem hele elevens praktiktid er der 

kontakt mellem skole, virksomhed og elev.  

Kontaktlæreren som har været gennemgående for eleven hele vejen følger også eleven op til fagprøven. 

 

 

 

2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Ledelsen på EUC Nordvestsjælland er ansvarlig for at lærerne der underviser på uddannelserne opfylder 

kvalifikationerne som fremgår af Hovedforløbsbekendtgørelsen § 10-12 og på EUX Business skal 

lærerkompetencerne opfylde de almindelige gymnasiale lærerkvalifikationskrav ellers skal læreren have 

specifik undervisningskompetence jf. § 28a i bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

pædagogikum i de gymnasiale uddannelser.  

 

Der er muligt for elever på Hovedforløbet at låne computere på skolen, når de er inde på skoleforløb. 

 

 

2.11 Overgangsordninger 

Den lokale undervisningsplan ændres førend opstart af nye fag og klasser på EUC Nordvestsjællands 

merkantile del, dette som følge af, at der tilkommer nye læringsaktiviteter. Øvrige ændringer i den lokale 

undervisningsplan annonceres via Lectio til alle berørte elever. Såfremt der skønnes behov for 

overgangsordninger vil disse være at finde på EUC Nordvestsjællands hjemmeside.  

 

 

 

Læringsaktiviteter: 
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Nedenstående er fagplaner på hvert enkelt fag som udbydes på hovedforløbet i Holbæk. 

 

1. De tre bundne uger på Hovedforløbet 

2. Præsentationsteknik  
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Læringsaktiviteter 
 

Bundne specialefag 

Projektadministration, Niveau Avanceret 

 

 

UDDANNELSE: Hovedforløb Kontoruddannelsen med specialer, Administration 

 

LÆRER: David Lundgreen 

 

FORMÅL:  

Formålet er, at eleven kan indgå i arbejdsopgaver på tværs af virksomheden både internt og eksternt. 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL: 

Her taget fra målpindene på uddannelsesnaevnet.dk 
Efter BEK nr. 325 af 06/04/2017. 

 

1. Eleven kan koordinere mindre projektopgaver i virksomheden  

2. Eleven kan anvende metoder og it-værktøjer til at prioritere egne arbejdsopgaver i forhold til fx, hvilke der 
har forrang for andre, og i forhold til tidsfrister  

3. Eleven kan kvalitetssikre egne arbejdsopgaver, herunder anvende it værktøjer til projektadministration og 
forstå hvordan kvaliteten af eget arbejde påvirker andre personalegrupper positivt/negativt 
4. Eleven kan udfylde og ajourføre forskellige projektdokumenter og vedligeholde disse fx risici, 
interessenter, ressourcer, opgave- og tidsstyring  

5. Eleven har en forståelse af egne stærke og svage sider i samarbejdet med andre af virksomhedens 
medarbejdere, samt kan genkende andre medarbejderes roller og funktioner i opgaveløsningen 

 

FAGETS KERNEKOMPETENCER: 

Eleverne lærer at understøtte koordination af ”projekter”, i ordets bredeste betydning og ikke kun formelle 

projekter. Det handler om den administrative medarbejders egne arbejdsopgaver, og særligt om den 

administrative medarbejders arbejdsplanlægning som tæt forbundet med andres arbejdsplanlægning, dvs. 

de særlige koordinationsopgaver, som administrative varetager. Det gælder f.eks. en effektiv tids-, aftale- og 

dokumentstyring med anvendelse af avancerede it-funktioner. 
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UNDERVISNINGSPLAN FOR DE BUNDENE SPECIALEFAG PÅ HOVEDFORLØBETS KONTOR MED 

SPECIALER, ADMINISTRATION: 

 

Planen er vejledende, og der må forventes ændringer og bruges tid til opgaveløsning og vejledning. 

Uge 4  

Mandag, den 23. januar 
Kl. 8:30 - 14:20 
Underviser: David Lundgreen og Kirsten Solvang 

Velkomst og praktisk information v/David 
Detailplan for de 3 uger 
Præsentation af virksomheder og elever 
KIS: Start på Kapitel 1.  
KIS: Hvad er kommunikation? 
KIS: Målgrupper 
KIS: Kommunikationsprocessen 
KIS: Ansvarlig kommunikation 
 

Tirsdag, den 24. januar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 4 
DAL: Hvorfor planlægning? 
DAL: ABCD-prioritering 
DAL: Gantt-kort  
DAL: Kapitel 4, fortsat 
DAL: PDCA-modellen 
DAL: Læringsformer 
DAL: Mind Mapping + opgave i Mind map 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 25. januar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Kapitel 6 
OHA: Hvad er et projekt? 
OHA: Interessentanalyse 
OHA: Fakir-modellen 
KIS: Fremlæggelser 
KIS: Transaktionsanalyse 

Torsdag, den 26. januar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

DAL: Opfølgning på kap 4 
DAL: Opgaver i kapitel 4, ABCD-prioritering 
DAL: Gennemgang af ABCD-prioriteringsopgave 
DAL: Kapitel 5 
DAL: Hvad betyder Lean? 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 27. januar 
Kl. 8:30 – 14:20 Ole 

OHA: Repetition: Fakir, SMART, Kotter 
OHA: Opgave: Projektopgave 
OHA: Evt.Gennemgang: Kapitel 7, Kvalitet 
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UNDERVISNINGSPLAN, FORTSAT 

Uge 5  

Mandag, den 30. januar 
Kl. 8:30 - 14:20 Kirsten 

 
KIS: Kapitel 1, fortsat 
KIS: Girafsprog 
KIS: Konflikthåndtering 
KIS: Kommunikation på arbejdspladsen 
KIS: Kapitel 2 
KIS: Afsender, modtager og budskab 
KIS: Planlæg kommunikationen 

Tirsdag, den 31. januar 
Kl. 8:30 – 10:30 Kirsten 
 
Kl. 10:40 – 15:20 David 

 
KIS: Skriv forståeligt 
KIS: Sprogpolitik 
DAL: Kapitel 5, fortsat 
DAL: De fem grundlæggende principper i Lean 
DAL: Spildtyper 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 1. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Repetition: Kapitel 7 
OHA: Hvad er kvalitet? 
OHA: Opgave: Projektopgave 
KIS: Kapitel 2, fortsat 
KIS: Kommatering og retskrivning 
KIS: Fra brev til digitale medier 

Torsdag, den 2. februar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 5, fortsat 
DAL: De fem S’er 
DAL: Værdistrømsanalyse (vsa) 
DAL: Implementering 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 3. februar 
Kl. 8:30 – 14:20 Ole 

 
OHA: Opgave: Projektopgave 
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UNDERVISNINGSPLAN, FORTSAT 

Uge 6  

Mandag, den 6. februar 
Kl. 8:30 - 14:20 Kirsten 

 
KIS: Kapitel 3 
KIS: Planlægning af møder 
KIS: Styring af møder 
KIS: Mødetyper 

Tirsdag, den 7. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Kirsten 
 
Kl. 10:40 – 15:20 David 

 
KIS: Kapitel 3, fortsat 
KIS: Afslutning og evaluering af møder 
DAL: Kapitel 8 
DAL: Psykologi 
DAL: Samarbejde i Teams 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 8. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Opgave: Projektopgave 
 
KIS: Kapitel 3, fortsat 
KIS: Notat- og referatteknik 

Torsdag, den 9. februar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 8, fortsat 
DAL: Belbins teamroller 
DAL: Personlighed og mennesketype (JTI) 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 10. februar 
8:30 - 14:20 
Underviser: David Lundgreen og Ole Hallenberg 

 
Afslutning 

 Morgenmad 

 Vejledning ved Carsten Nielsen, Studievalg 
Sjælland, can@studievalg.dk 

Tlf.: 2269 6824 

 Opsamling på emner, er der noget vi ikke har 
fået nået? 

 Evaluering og karakterer 

 

 

 

  

mailto:can@studievalg.dk
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PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

Vi benytter materialer fra forlaget’94,  

Bogen ”Administrationsuddannelsen Teori og Metode - 1”, Redaktion Søren Fog, diverse forfattere,  

ISBN 978-8792093-65-3. 

Optimering af arbejdsprocesser er kapitel 6, 7 og 8 i bogen. 

 

 

DIDAKTISKE METODER: 

Vi vil benytte flg. didaktiske metoder i faget: 

- klasseundervisning 

- gruppearbejde 

- enkeltmandsarbejde 

- fremlæggelser 

- fremvisning af videoer, samt samtale om disse 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

Se ”Undervisningsplan”, ovenfor.  

 

 

 

EVALUERING og BEDØMMELSE: 

Eleverne vil løbende få feedback på deres fremlæggelser og opgaver, og vil den afsluttende fredag få en 

karakter for hele faget. Denne bedømmelse kommer lærer(ne) frem til ud fra en samlet vurdering, hvor der vil 

blive taget højde for: 

 

- arbejdsindsats i timerne og evt. hjemme ved lektier 

- interesse i undervisningen 

- forberedelse af fremlæggelser og afleveringer 

 

For at gennemføre må eleven højest have 1 dags fravær pr uge. Ved mere end 1 dags fravær er eleven uden 

for bedømmelse og må tage faget igen på et senere tidspunkt. 

 

Karaktergivning gives efter 7-trinsskalaen. 

7- Trins-skalaen ser ud som følger: 
• 12 gives for den fremragende præstation 
• 10 gives for den fortrinlige præstation 
• 7 gives for den gode præstation 
• 4 gives for den jævne præstation 
• 02 gives for den tilstrækkelige præstation 
• 00 gives for den utilstrækkelige præstation 
• -3 gives for den ringe præstation 

 

Karakteren 02 er beståelseskarakter.  

Den givne karakter udtrykker elevens niveau, som på bedømmelsestidspunktet, her fredag eftermiddag efter 

3 ugers undervisning.  
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BEDØMMELSESKRITERIER: 

Elevens præstation skal bedømmes som en helhed.  
 

Karakter & 

Betegnelse 

Kompetenceområder 

Koordinering af 

mindre 

projektopgaver 

Metoder og it-

værktøjer til at 

prioritere egne 

arbejdsopgaver 

Kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver 

Ajourføring af 

forskellige 

projektdokumenter 

Forståelse af 

egne stærke og 

svage sider i 

samarbejdet 

med andre 

12 

Den fremragende 

præstation 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om 

koordinering af 

mindre 

projektopgaver, 

med ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om metoder 

og it-værktøjer til 

at prioritere egne 

arbejdsopgaver, 

med ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende viden 

om kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver, 

med ingen eller få 

uvæsentlige mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende viden 

om ajourføring af 

forskellige 

projektdokumenter, 

med ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om 

forståelse af 

egne stærke og 

svage sider i 

samarbejdet 

med andre, 

med ingen eller 

få uvæsentlige 

mangler.  

 

10 

Den fortrinlige 

præstation 

Eleven viser 

omfattende viden 

om koordinering 

af mindre 

projektopgaver, 

med mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om metoder og it-

værktøjer til at 

prioritere egne 

arbejdsopgaver, 

med mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden om 

kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver, 

med mindre 

væsentlige mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om ajourføring af 

forskellige 

projektdokumenter, 

med mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende 

viden om 

forståelse af 

egne stærke og 

svage sider i 

samarbejdet 

med andre, 

med mindre 

væsentlige 

mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven viser viden 

om koordinering 

af mindre 

projektopgaver, 

med en del 

mangler. 

Eleven viser viden 

om metoder og it-

værktøjer til at 

prioritere egne 

arbejdsopgaver, 

med en del 

mangler. 

Eleven viser viden om 

kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver, 

med en del mangler. 

Eleven viser viden 

om ajourføring af 

forskellige 

projektdokumenter, 

med en del 

mangler. 

Eleven viser 

viden om 

forståelse af 

egne stærke og 

svage sider i 

samarbejdet 

med andre, 

med en del 

mangler. 

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven viser 
mindre grad af 
viden om 
koordinering af 
mindre 
projektopgaver 
med adskillige 
væsentlige 
mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om metoder 

og it-værktøjer til 

at prioritere egne 

arbejdsopgaver  

med adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser mindre 

grad af viden om 

kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver 

med adskillige 

væsentlige mangler. 

Eleven viser mindre 

grad af viden om 

ajourføring af 

forskellige 

projektdokumenter 

med adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om 

forståelse af 

egne stærke og 

svage sider i 

samarbejdet 

med andre med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

02 

Den tilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad af 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad af 

Eleven viser den 

minimalt acceptable 

grad af viden om 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad af 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 
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viden om 

koordinering af 

mindre 

projektopgaver. 

viden om metoder 

og it-værktøjer til 

at prioritere egne 

arbejdsopgaver. 

kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver. 

viden om 

ajourføring af 

forskellige 

projektdokumenter. 

af viden om 

forståelse af 

egne stærke og 

svage sider i 

samarbejdet 

med andre. 

00 

Den 

utilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for 

koordinering af 

mindre 

projektopgaver.  

Eleven viser ikke en 

acceptabel 

forståelse for 

metoder og it-

værktøjer til at 

prioritere egne 

arbejdsopgaver. 

Eleven viser ikke en 

acceptabel forståelse 

for kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver.  

Eleven viser ikke en 

acceptabel 

forståelse for 

ajourføring af 

forskellige 

projektdokumenter.  

Eleven viser 

ikke en 

acceptabel 

forståelse af 

egne stærke og 

svage sider i 

samarbejdet 

med andre.  

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke forstået 

koordinering af 

mindre 

projektopgaver. 

Eleven har slet ikke 

forstået metoder 

og it-værktøjer til 

at prioritere egne 

arbejdsopgaver. 

Eleven har slet ikke 

forstået 

kvalitetssikring af 

egne arbejdsopgaver. 

Eleven har slet ikke 

forstået ajourføring 

af forskellige 

projektdokumenter. 

Eleven har slet 

ikke forståelse 

for egne stærke 

og svage sider i 

samarbejdet 

med andre. 
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Læringsaktiviteter 
 

Bundne specialefag 

Kommunikation, Niveau Avanceret 

 

  

UDDANNELSE: Hovedforløb Kontoruddannelsen med specialer, Administration 

 

LÆRER: David Lundgreen 

 

FORMÅL:  

Formålet er, at eleven kan løse sine arbejdsopgaver med en professionel tilgang til det skriftlige og mundtlige 

sprog 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL: 

Her taget fra målpindene på uddannelsesnaevnet.dk 
Efter BEK nr. 325 af 06/04/2017. 

 

1. Eleven kan på baggrund af en mundtlig besked kommunikere et skriftligt budskab og omvendt, herunder 
omsætte en mundtlig besked fra en kollega til en skriftlig besked til en kunde, hvor eleven omformulerer 
talesproget til professionelt skriftsprog og med relevant disposition.  

2. Eleven kan tale situationsbestemt med kolleger, kunder og andre interessenter, herunder tilpasse sit 
ordvalg og emnevalg til den professionelle samtale. 

3. Eleven kan foretage kvalitetssikring af egne og andres tekster og kan anvende hjælpemidler hertil, fx 
korrekturlæsning, opsætning, tegnsætning, layout og versionering. 

4. Eleven kan vurdere, hvorvidt det er mest hensigtsmæssigt at kommunikere mundtligt, skriftligt eller 
digitalt, når eleven formidler en intern besked, en mødeindkaldelse, besked til en kunde, en aftale eller 
lignende. 

5. Eleven kan tage forskellige referater og stå for mødetilrettelæggelse med fx mødeindkaldelser, bestilling af 
forplejning og bestilling af lokale. 
 

FAGETS KERNEKOMPETENCER: 

Det er en kernekompetence for en administrativ medarbejder at formulere sig skriftligt og mundtligt, og 

samtidigt er det den administrative medarbejders særlige opgave at kvalitetssikre andre 

medarbejdergruppers skriftlige arbejde, så faget arbejder også med korrekturlæsning og opsætning af 

tekster. Eleverne lærer, hvordan it værktøjer og særligt avancerede it funktioner kan understøtte 

arbejdsmetoderne. 
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UNDERVISNINGSPLAN FOR DE BUNDENE SPECIALEFAG PÅ HOVEDFORLØBETS KONTOR MED 

SPECIALER, ADMINISTRATION: 

 

Planen er vejledende, og der må forventes ændringer og bruges tid til opgaveløsning og vejledning. 

Uge 4  

Mandag, den 23. januar 
Kl. 8:30 - 14:20 
Underviser: David Lundgreen og Kirsten Solvang 

Velkomst og praktisk information v/David 
Detailplan for de 3 uger 
Præsentation af virksomheder og elever 
KIS: Start på Kapitel 1.  
KIS: Hvad er kommunikation? 
KIS: Målgrupper 
KIS: Kommunikationsprocessen 
KIS: Ansvarlig kommunikation 
 

Tirsdag, den 24. januar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 4 
DAL: Hvorfor planlægning? 
DAL: ABCD-prioritering 
DAL: Gantt-kort  
DAL: Kapitel 4, fortsat 
DAL: PDCA-modellen 
DAL: Læringsformer 
DAL: Mind Mapping + opgave i Mind map 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 25. januar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Kapitel 6 
OHA: Hvad er et projekt? 
OHA: Interessentanalyse 
OHA: Fakir-modellen 
KIS: Fremlæggelser 
KIS: Transaktionsanalyse 

Torsdag, den 26. januar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

DAL: Opfølgning på kap 4 
DAL: Opgaver i kapitel 4, ABCD-prioritering 
DAL: Gennemgang af ABCD-prioriteringsopgave 
DAL: Kapitel 5 
DAL: Hvad betyder Lean? 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 27. januar 
Kl. 8:30 – 14:20 Ole 

OHA: Repetition: Fakir, SMART, Kotter 
OHA: Opgave: Projektopgave 
OHA: Evt.Gennemgang: Kapitel 7, Kvalitet 
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UNDERVISNINGSPLAN, FORTSAT 

Uge 5  

Mandag, den 30. januar 
Kl. 8:30 - 14:20 Kirsten 

 
KIS: Kapitel 1, fortsat 
KIS: Girafsprog 
KIS: Konflikthåndtering 
KIS: Kommunikation på arbejdspladsen 
KIS: Kapitel 2 
KIS: Afsender, modtager og budskab 
KIS: Planlæg kommunikationen 

Tirsdag, den 31. januar 
Kl. 8:30 – 10:30 Kirsten 
 
Kl. 10:40 – 15:20 David 

 
KIS: Skriv forståeligt 
KIS: Sprogpolitik 
DAL: Kapitel 5, fortsat 
DAL: De fem grundlæggende principper i Lean 
DAL: Spildtyper 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 1. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Repetition: Kapitel 7 
OHA: Hvad er kvalitet? 
OHA: Opgave: Projektopgave 
KIS: Kapitel 2, fortsat 
KIS: Kommatering og retskrivning 
KIS: Fra brev til digitale medier 

Torsdag, den 2. februar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 5, fortsat 
DAL: De fem S’er 
DAL: Værdistrømsanalyse (vsa) 
DAL: Implementering 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 3. februar 
Kl. 8:30 – 14:20 Ole 

 
OHA: Opgave: Projektopgave 
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UNDERVISNINGSPLAN, FORTSAT 

Uge 6  

Mandag, den 6. februar 
Kl. 8:30 - 14:20 Kirsten 

 
KIS: Kapitel 3 
KIS: Planlægning af møder 
KIS: Styring af møder 
KIS: Mødetyper 

Tirsdag, den 7. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Kirsten 
 
Kl. 10:40 – 15:20 David 

 
KIS: Kapitel 3, fortsat 
KIS: Afslutning og evaluering af møder 
DAL: Kapitel 8 
DAL: Psykologi 
DAL: Samarbejde i Teams 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 8. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Opgave: Projektopgave 
 
KIS: Kapitel 3, fortsat 
KIS: Notat- og referatteknik 

Torsdag, den 9. februar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 8, fortsat 
DAL: Belbins teamroller 
DAL: Personlighed og mennesketype (JTI) 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 10. februar 
8:30 - 14:20 
Underviser: David Lundgreen og Ole Hallenberg 

 
Afslutning 

 Morgenmad 

 Vejledning ved Carsten Nielsen, Studievalg 
Sjælland, can@studievalg.dk 

Tlf.: 2269 6824 

 Opsamling på emner, er der noget vi ikke har 
fået nået? 

 Evaluering og karakterer 
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PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

Vi benytter materialer fra forlaget’94,  

Bogen ”Administrationsuddannelsen Teori og Metode - 1”, Redaktion Søren Fog, diverse forfattere,  

ISBN 978-8792093-65-3. 

Kommunikation er kapitel 1,2 og 3 i bogen. 

 

 

DIDAKTISKE METODER: 

Vi vil benytte flg. didaktiske metoder i faget: 

- klasseundervisning 

- gruppearbejde 

- enkeltmandsarbejde 

- fremlæggelser 

- fremvisning af videoer, samt samtale om disse 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

Se ”Undervisningsplan”, ovenfor.  

 

 

 

EVALUERING og BEDØMMELSE: 

Eleverne vil løbende få feedback på deres fremlæggelser og opgaver, og vil den afsluttende fredag få en 

karakter for hele faget. Denne bedømmelse kommer lærer(ne) frem til ud fra en samlet vurdering, hvor der vil 

blive taget højde for: 

 

- arbejdsindsats i timerne og evt. hjemme ved lektier 

- interesse i undervisningen 

- forberedelse af fremlæggelser og afleveringer 

 

For at gennemføre må eleven højest have 1 dags fravær pr uge. Ved mere end 1 dags fravær er eleven uden 

for bedømmelse og må tage faget igen på et senere tidspunkt. 

 

Karaktergivning gives efter 7-trinsskalaen. 

8- Trins-skalaen ser ud som følger: 
• 12 gives for den fremragende præstation 
• 10 gives for den fortrinlige præstation 
• 7 gives for den gode præstation 
• 4 gives for den jævne præstation 
• 02 gives for den tilstrækkelige præstation 
• 00 gives for den utilstrækkelige præstation 
• -3 gives for den ringe præstation 

 

Karakteren 02 er beståelseskarakter.  

Den givne karakter udtrykker elevens niveau, som på bedømmelsestidspunktet, her fredag eftermiddag efter 

3 ugers undervisning. 

  



LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 24 af 34

  
 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

Elevens præstation skal bedømmes som en helhed.  
 

Karakter & 

Betegnelse 

Kompetenceområder 

Omformulering af 

talesprog til 

professionelt 

skriftsprog 

Tilpasse ordvalg 

og emnevalg til 

den professionelle 

samtale 

Kvalitetssikring af 

egne og andres 

tekster 

Vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler 

Udarbejde referater 

og stå for 

mødetilrettelæggelse 

12 

Den fremragende 

præstation 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om 

omformulering af 

talesprog til 

professionelt 

skriftsprog, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om det at 

tilpasse ordvalg 

og emnevalg til 

den professionelle 

samtale, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende viden 

om kvalitetssikring 

af egne og andres 

tekster, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om det at 

vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende viden 

om at udarbejde 

referater og stå for 

mødetilrettelæggelse, 

med ingen eller få 

uvæsentlige mangler.  

 

10 

Den fortrinlige 

præstation 

Eleven viser 

omfattende viden 

om 

omformulering af 

talesprog til 

professionelt 

skriftsprog, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om det at tilpasse 

ordvalg og 

emnevalg til den 

professionelle 

samtale, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om kvalitetssikring 

af egne og andres 

tekster, med mindre 

væsentlige mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om det at 

vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden om 

at udarbejde 

referater og stå for 

mødetilrettelæggelse, 

med mindre 

væsentlige mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven viser viden 

om 

omformulering af 

talesprog til 

professionelt 

skriftsprog, med 

en del mangler. 

Eleven viser viden 

om det at tilpasse 

ordvalg og 

emnevalg til den 

professionelle 

samtale, med en 

del mangler. 

Eleven viser viden 

om kvalitetssikring 

af egne og andres 

tekster, med en del 

mangler. 

Eleven viser viden 

om det at 

vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler, med en 

del mangler. 

Eleven viser viden om 

at udarbejde 

referater og stå for 

mødetilrettelæggelse, 

med en del mangler. 

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven viser 
mindre grad af 
viden om 
omformulering af 
talesprog til 
professionelt 
skriftsprog med 
adskillige 
væsentlige 
mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om det at 

tilpasse ordvalg 

og emnevalg til 

den professionelle 

samtale  med 

adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser mindre 

grad af viden om 

kvalitetssikring af 

egne og andres 

tekster med 

adskillige 

væsentlige mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om det at 

vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler med 

adskillige 

Eleven viser mindre 

grad af viden om at 

udarbejde referater 

og stå for 

mødetilrettelæggelse 

med adskillige 

væsentlige mangler. 
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væsentlige 

mangler. 

02 

Den tilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

omformulering af 

talesprog til 

professionelt 

skriftsprog. 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad af 

viden om det at 

tilpasse ordvalg 

og emnevalg til 

den professionelle 

samtale. 

Eleven viser den 

minimalt acceptable 

grad af viden om 

kvalitetssikring af 

egne og andres 

tekster. 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om det 

at vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler. 

Eleven viser den 

minimalt acceptable 

grad af viden om at 

udarbejde referater 

og stå for 

mødetilrettelæggelse. 

00 

Den 

utilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for 

omformulering af 

talesprog til 

professionelt 

skriftsprog.  

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for det 

at tilpasse ordvalg 

og emnevalg til 

den professionelle 

samtale. 

Eleven viser ikke en 

acceptabel 

forståelse for 

kvalitetssikring af 

egne og andres 

tekster.  

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for det 

at vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler.  

Eleven viser ikke en 

acceptabel forståelse 

for at udarbejde 

referater og stå for 

mødetilrettelæggelse.  

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke forstået 

omformulering af 

talesprog til 

professionelt 

skriftsprog. 

Eleven har slet 

ikke forstået det 

at tilpasse ordvalg 

og emnevalg til 

den professionelle 

samtale. 

Eleven har slet ikke 

forstået 

kvalitetssikring af 

egne og andres 

tekster. 

Eleven har slet 

ikke forstået det 

at vurdere 

hensigtsmæssig-

heden af 

forskellige 

kommunikations-

kanaler. 

Eleven har slet ikke 

forstået det at 

udarbejde referater 

og stå for 

mødetilrettelæggelse. 
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Læringsaktiviteter 
 

Bundne specialefag 

Optimering af arbejdsprocesser, Niveau Avanceret 

 

  

UDDANNELSE: Hovedforløb Kontoruddannelsen med specialer, Administration 

 

LÆRER: David Lundgreen 

 

FORMÅL:  

Formål er, at eleven kan kortlægge, analysere og optimere administrative arbejdsopgaver samt beregne de 

økonomiske konsekvenser af optimeringen. Derudover skal eleven kunne planlægge og optimere sin egen 

arbejdsdag. 

 

MINISTERIETS FAGLIGE MÅL: 

Her taget fra målpindene på uddannelsesnaevnet.dk 
Efter BEK nr. 325 af 06/04/2017. 

 

1. Eleven kan kortlægge, analysere og optimere konkrete administrative arbejdsfunktioner og udregne de 
økonomiske påvirkninger heraf  

2. Eleven kan vurdere, hvorvidt optimering af egne administrative arbejdsgange påvirker andre funktioner i 
virksomheden og vurdere, hvad der er bedst for virksomheden som helhed  

3. Eleven kan anvende relevante værktøjer til optimering, herunder it-værktøjer til mødehåndtering, 
aftalestyring, adresselister og lignende  

4. Eleven kan minimere ”tidsrøvere”, der hindrer effektivitet i arbejdsdagen, herunder håndtere mails, 
møder, kolleger mv. på en effektiv og optimal måde  

5. Eleven kan udarbejde manualer/standardbeskrivelser til andre personalegrupper om optimering af en 
administrativ arbejdsgang og dens betydning for andre personalegruppers arbejdsrutiner   

6. Eleven kan anvende modeller til at implementere og vedligeholde løbende forbedringer, dvs. justere sine 
arbejdsrutiner ud fra en given optimering 
 

FAGETS KERNEKOMPETENCER: 

Den administrative medarbejder skal løbende kunne optimere og kvalitetssikre sine egne administrative 

arbejdsprocesser. Undervisningen fokuserer på, hvordan eleverne kan benytte metoder og værktøjer (i 

særdeleshed it) til at optimere og effektivisere deres egne arbejdsrutiner i forhold til de daglige 

arbejdsopgaver. 
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UNDERVISNINGSPLAN FOR DE BUNDENE SPECIALEFAG PÅ HOVEDFORLØBETS KONTOR MED 

SPECIALER, ADMINISTRATION: 

 

Planen er vejledende, og der må forventes ændringer og bruges tid til opgaveløsning og vejledning. 

Uge 4  

Mandag, den 23. januar 
Kl. 8:30 - 14:20 
Underviser: David Lundgreen og Kirsten Solvang 

Velkomst og praktisk information v/David 
Detailplan for de 3 uger 
Præsentation af virksomheder og elever 
KIS: Start på Kapitel 1.  
KIS: Hvad er kommunikation? 
KIS: Målgrupper 
KIS: Kommunikationsprocessen 
KIS: Ansvarlig kommunikation 
 

Tirsdag, den 24. januar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 4 
DAL: Hvorfor planlægning? 
DAL: ABCD-prioritering 
DAL: Gantt-kort  
DAL: Kapitel 4, fortsat 
DAL: PDCA-modellen 
DAL: Læringsformer 
DAL: Mind Mapping + opgave i Mind map 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 25. januar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Kapitel 6 
OHA: Hvad er et projekt? 
OHA: Interessentanalyse 
OHA: Fakir-modellen 
KIS: Fremlæggelser 
KIS: Transaktionsanalyse 

Torsdag, den 26. januar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

DAL: Opfølgning på kap 4 
DAL: Opgaver i kapitel 4, ABCD-prioritering 
DAL: Gennemgang af ABCD-prioriteringsopgave 
DAL: Kapitel 5 
DAL: Hvad betyder Lean? 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 27. januar 
Kl. 8:30 – 14:20 Ole 

OHA: Repetition: Fakir, SMART, Kotter 
OHA: Opgave: Projektopgave 
OHA: Evt.Gennemgang: Kapitel 7, Kvalitet 
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UNDERVISNINGSPLAN, FORTSAT 

Uge 5  

Mandag, den 30. januar 
Kl. 8:30 - 14:20 Kirsten 

 
KIS: Kapitel 1, fortsat 
KIS: Girafsprog 
KIS: Konflikthåndtering 
KIS: Kommunikation på arbejdspladsen 
KIS: Kapitel 2 
KIS: Afsender, modtager og budskab 
KIS: Planlæg kommunikationen 

Tirsdag, den 31. januar 
Kl. 8:30 – 10:30 Kirsten 
 
Kl. 10:40 – 15:20 David 

 
KIS: Skriv forståeligt 
KIS: Sprogpolitik 
DAL: Kapitel 5, fortsat 
DAL: De fem grundlæggende principper i Lean 
DAL: Spildtyper 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 1. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Repetition: Kapitel 7 
OHA: Hvad er kvalitet? 
OHA: Opgave: Projektopgave 
KIS: Kapitel 2, fortsat 
KIS: Kommatering og retskrivning 
KIS: Fra brev til digitale medier 

Torsdag, den 2. februar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 5, fortsat 
DAL: De fem S’er 
DAL: Værdistrømsanalyse (vsa) 
DAL: Implementering 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 3. februar 
Kl. 8:30 – 14:20 Ole 

 
OHA: Opgave: Projektopgave 
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UNDERVISNINGSPLAN, FORTSAT 

Uge 6  

Mandag, den 6. februar 
Kl. 8:30 - 14:20 Kirsten 

 
KIS: Kapitel 3 
KIS: Planlægning af møder 
KIS: Styring af møder 
KIS: Mødetyper 

Tirsdag, den 7. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Kirsten 
 
Kl. 10:40 – 15:20 David 

 
KIS: Kapitel 3, fortsat 
KIS: Afslutning og evaluering af møder 
DAL: Kapitel 8 
DAL: Psykologi 
DAL: Samarbejde i Teams 
DAL: Vejledning 

Onsdag, den 8. februar 
Kl. 8:30 – 10:30 Ole 
 
 
Kl. 10:40 – 13:10 Kirsten 

 
OHA: Opgave: Projektopgave 
 
KIS: Kapitel 3, fortsat 
KIS: Notat- og referatteknik 

Torsdag, den 9. februar 
Kl. 8:30 – 15:20 David 

 
DAL: Kapitel 8, fortsat 
DAL: Belbins teamroller 
DAL: Personlighed og mennesketype (JTI) 
DAL: Vejledning 

Fredag, den 10. februar 
8:30 - 14:20 
Underviser: David Lundgreen og Ole Hallenberg 

 
Afslutning 

 Morgenmad 

 Vejledning ved Carsten Nielsen, Studievalg 
Sjælland, can@studievalg.dk 

Tlf.: 2269 6824 

 Opsamling på emner, er der noget vi ikke har 
fået nået? 

 Evaluering og karakterer 

 

 

 

  

mailto:can@studievalg.dk
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PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

Vi benytter materialer fra forlaget’94,  

Bogen ”Administrationsuddannelsen Teori og Metode - 1”, Redaktion Søren Fog, diverse forfattere,  

ISBN 978-8792093-65-3. 

Optimering af arbejdsprocesser er kapitel 4 og 5 i bogen. 

 

 

DIDAKTISKE METODER: 

Vi vil benytte flg. didaktiske metoder i faget: 

- klasseundervisning 

- gruppearbejde 

- enkeltmandsarbejde 

- fremlæggelser 

- fremvisning af videoer, samt samtale om disse 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

Se ”Undervisningsplan”, ovenfor.  

 

 

 

EVALUERING og BEDØMMELSE: 

Eleverne vil løbende få feedback på deres fremlæggelser og opgaver, og vil den afsluttende fredag få en 

karakter for hele faget. Denne bedømmelse kommer lærer(ne) frem til ud fra en samlet vurdering, hvor der vil 

blive taget højde for: 

 

- arbejdsindsats i timerne og evt. hjemme ved lektier 

- interesse i undervisningen 

- forberedelse af fremlæggelser og afleveringer 

 

For at gennemføre må eleven højest have 1 dags fravær pr uge. Ved mere end 1 dags fravær er eleven uden 

for bedømmelse og må tage faget igen på et senere tidspunkt. 

 

Karaktergivning gives efter 7-trinsskalaen. 

9- Trins-skalaen ser ud som følger: 
• 12 gives for den fremragende præstation 
• 10 gives for den fortrinlige præstation 
• 7 gives for den gode præstation 
• 4 gives for den jævne præstation 
• 02 gives for den tilstrækkelige præstation 
• 00 gives for den utilstrækkelige præstation 
• -3 gives for den ringe præstation 

 

Karakteren 02 er beståelseskarakter.  

Den givne karakter udtrykker elevens niveau, som på bedømmelsestidspunktet, her fredag eftermiddag efter 

3 ugers undervisning.  
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BEDØMMELSESKRITERIER: 

Elevens præstation skal bedømmes som en helhed.  
 

Karakter & 

Betegnelse 

Kompetenceområder 

Relevante 

værktøjer til 

optimering 

Kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner 

Vurdere, hvorvidt 

optimering af egne 

administrative 

arbejdsgange 

påvirker andre 

funktioner i 

virksomheden 

Minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen 

Udarbejde manualer/ 

standardbeskrivelser 

12 

Den fremragende 

præstation 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om 

relevante 

værktøjer til 

optimering, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om det at 

kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner, 

med ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende viden 

om optimering af 

egne administrative 

arbejdsgange og 

evne til at vurdere 

om de påvirker 

andre funktioner i 

virksomheden, med 

ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende 

viden om det at 

minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen, 

med ingen eller 

få uvæsentlige 

mangler.  

 

Eleven viser 

udtømmende viden 

om at udarbejde 

manualer/ 

standardbeskrivelser, 

med ingen eller få 

uvæsentlige 

mangler.  

 

10 

Den fortrinlige 

præstation 

Eleven viser 

omfattende 

viden om 

relevante 

værktøjer til 

optimering, med 

mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om det at 

kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner, 

med mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om optimering af 

egne administrative 

arbejdsgange og 

evne til at vurdere 

om de påvirker 

andre funktioner i 

virksomheden, med 

mindre væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende 

viden om det at 

minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen, 

med mindre 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

omfattende viden 

om at udarbejde 

manualer/ 

standardbeskrivelser, 

med mindre 

væsentlige mangler. 

7 

Den gode 

præstation 

Eleven viser 

viden om 

relevante 

værktøjer til 

optimering, med 

en del mangler. 

Eleven viser viden 

om det at 

kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner, 

med en del 

mangler. 

Eleven viser viden 

om optimering af 

egne administrative 

arbejdsgange og 

evne til at vurdere 

om de påvirker 

andre funktioner i 

virksomheden, med 

en del mangler. 

Eleven viser 

viden om det at 

minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen, 

med en del 

mangler. 

Eleven viser viden 

om at udarbejde 

manualer/ 

standardbeskrivelser, 

med en del mangler. 

4 

Den jævne 

præstation 

Eleven viser 
mindre grad af 
viden om 
relevante 
værktøjer til 
optimering med 
adskillige 
væsentlige 
mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om det at 

kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner  

med adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser mindre 

grad af viden om 

optimering af egne 

administrative 

arbejdsgange og 

evne til at vurdere 

om de påvirker 

andre funktioner i 

virksomheden med 

adskillige væsentlige 

mangler. 

Eleven viser 

mindre grad af 

viden om det at 

minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen 

med adskillige 

væsentlige 

mangler. 

Eleven viser mindre 

grad af viden om at 

udarbejde manualer/ 

standardbeskrivelser 

med adskillige 

væsentlige mangler. 
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02 

Den tilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om 

relevante 

værktøjer til 

optimering. 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad af 

viden om det at 

kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner. 

Eleven viser den 

minimalt acceptable 

grad af viden om 

optimering af egne 

administrative 

arbejdsgange og 

evne til at vurdere 

om de påvirker 

andre funktioner i 

virksomheden. 

Eleven viser den 

minimalt 

acceptable grad 

af viden om det 

at minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen. 

Eleven viser den 

minimalt acceptable 

grad af viden om at 

udarbejde manualer/ 

standardbeskrivelser. 

00 

Den 

utilstrækkelige 

præstation 

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for 

relevante 

værktøjer til 

optimering.  

Eleven viser ikke en 

acceptabel 

forståelse for det 

at kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner. 

Eleven viser ikke en 

acceptabel 

forståelse for 

optimering af egne 

administrative 

arbejdsgange eller 

evne til at vurdere 

om de påvirker 

andre funktioner i 

virksomheden.  

Eleven viser ikke 

en acceptabel 

forståelse for det 

at minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen.  

Eleven viser ikke en 

acceptabel forståelse 

for at udarbejde 

manualer/ 

standardbeskrivelser.  

-03 

Den ringe 

præstation 

Eleven har slet 

ikke forstået 

relevante 

værktøjer til 

optimering. 

Eleven har slet ikke 

forstået det at 

kortlægge, 

analysere og 

optimere konkrete 

administrative 

arbejdsfunktioner. 

Eleven har slet ikke 

forstået optimering 

af egne 

administrative 

arbejdsgange og er 

ude af stand til at 

vurdere om de 

påvirker andre 

funktioner i 

virksomheden. 

Eleven har slet 

ikke forstået det 

at minimere 

”tidsrøvere”, der 

hindrer 

effektivitet i 

arbejdsdagen. 

Eleven har slet ikke 

forstået det at 

udarbejde manualer/ 

standardbeskrivelser. 
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Læringsaktiviteter 
 

Valgfrit specialefag 

Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden  

 

  

UDDANNELSE: Hovedforløb Kontoruddannelsen med specialer, Administration 

 

LÆRER: David Lundgreen, Ivan Kristensen og Kirsten Solvang 

 

FORMÅL:  

Eleven skal lære at præsentere et valgfrit emne på en professionel og overbevisende måde 

 

MINISERIETS FAGLIGE MÅL 

Eleverne skal kunne: Her taget fra målpindene på elevplan.dk 

 

1. Eleven skal kunne præsentere og instruere på baggrund af et selvvalgt emne. 

2. Eleven skal kunne vurdere egne præstationer og eventuelt forbedre disse for at kunne gennemføre 
præsentation og instruktion. 

3. Eleven skal kunne vurdere og vælge den form der passer til målgruppen i en given situation. 

4. Eleven skal beherske forskellige former for værktøj til brug for udarbejdelse af oplæg til præsentation og 
instruktion fx mind-map systemet, lektionsplan, manual o.s.v. 

5. Eleven skal beherske forskellige gennemførelsesteknikker og visualiseringsværktøjer, fx overhead, tavle, 
flip-over og skriftlige oplæg. 

 

FAGETS LÆRINGSMÅL: 

Eleverne vil lære at forberede deres personlige præsentationer. De vil her stifte bekendtskab med: 

- Målanalyse 

- Forløbsplanlægning, og 

- Detailplanlægning 

Eleverne vil blive undervist i forskellige AV-midler, vi har valgt at fokusere på, det nok mest udbredte, 

PowerPoint til Windows og Mac. 

Eleverne vil lære forskellige aktiveringsformer og vil få kendskab til deres fortrukne kommunikationskanal, 

herunder den visuelle, den auditive, din kinæstetiske og den auditivt digitale kanal. 

Eleverne vil lære at gennemføre selve præsentationen med fokus på: 

- stemmeføring og kropssprog 

- Udseende 

- Rytme og brug af pauser 

 

PÅKRÆVET LÆSEMATERIALE: 

Vi benytter forlaget’94 materialer,  

Bogen ”Præsentationsteknik og Personlig Fremtræden”, Rene Daugaard Thiel, ISBN 978-87-92093-69-1, 

Dertil kommer andre afsnit fra bogen ”Teori og metode -2”, også forlaget’94, ISBN: 978-87-92093-70-7, 

Yderligere vil vi benytte forskellige korte videoklip fra Youtube, samt evt. andre supplerende materialer. 

 



LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 34 af 34

  
 

DIDAKTISKE METODER: 

Vi vil benytte flg. Didaktiske metoder på valgfaget: 

- klasseundervisning 

- gruppearbejde 

- enkeltmandsarbejde 

- fremlæggelser 

- fremvisning af videoer, samt samtale om disse 

 

 

FAGETS INDHOLD: 

Se dokumentet, ”Vejledende undervisningsplan præsentationsteknik.docx”  

 

 

 

EVALUERING og BEDØMMELSESKRITERIER: 

Eleverne vil løbende få feedback på deres fremlæggelser og vil efter den afsluttende fremlæggelse fredag 

eftermiddag få en samlet karakter for hele forløbet. Denne bedømmelse kommer lærer(ne) frem til ud fra en 

samlet vurdering, hvor der vil blive taget højde for: 

 

- arbejdsindsats i timerne og evt. hjemme ved lektier 

- interesse i undervisningen 

- forberedelse af fremlæggelser 

- selve fremlæggelserne, herunder stemmeføring, kropssprog, brug af pauser, brug af PowerPoint 

- evne til at vurdere egne præsentationer 

 

For at gennemføre må eleven højest have 1 dags fravær. Ved mere end 1 dags fravær er eleven uden for 

bedømmelse og må tage valgfaget igen på et senere tidspunkt. 

 

Karaktergivning gives efter 7-trinsskalaen. 

10- Trins-skalaen ser ud som følger: 
• 12 gives for den fremragende præstation 
• 10 gives for den fortrinlige præstation 
• 7 gives for den gode præstation 
• 4 gives for den jævne præstation 
• 02 gives for den tilstrækkelige præstation 
• 00 gives for den utilstrækkelige præstation 
• -3 gives for den ringe præstation 

 

Karakteren 02 er beståelseskarakter.  

Den givne karakter udtrykker elevens præstation, som på bedømmelsestidspunktet - fredag eftermiddag, 

efter 1 uges undervisning. 

 

 

 


