
Praktiske oplysninger 

Denne undervisningsplan omhandler uddannelsesforløbet for Lager og terminaluddannelsen efter 
gennemført grundforløb på erhvervsuddannelsens indgang Transport & Logistik. 

Undervisningen på erhvervsuddannelsens hovedforløb finder sted på EUC Nordvestsjælland 
Rynkevangen 7 – 9 4400 Kalundborg  

Tlf.: 72290401 

Uddannelseschef 

Uddannelseschef Leif Dam Pedersen er den pædagogisk og administrativt ansvarlige for 
erhvervsuddannelserne på Transport & Logistik. 

Uddannelsesleder 

Afdelingens sekretær 

Øvrig telefonisk kontakt til afdelingen sker normalt bedst gennem EUC Nordvestsjælland 
afdelingens sekretær, Britta Olsen tlf.:72290411 

Studie- og Erhvervsvejleder 

Michael Gransøe fungerer som studie- og erhvervsvejleder på Transport & Logistik uddannelserne. 

Øvrigt pædagogisk personale 
  

  Der er følgende undervisere tilknyttet afdelingen 

Chelina Jørgensen 

Jens Nielsen 

Jan Erik Johansen 

Ole Staunsbjerg 
2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 

Didaktiske og metodiske overvejelser 

  

Undervisningen er opdelt i moduler, som gennemføres i kursusforløb og i projektorganiserede 
forløb, der inddrager elevens eventuelle erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. 

Planlægningsprincipper for undervisningen 



Princippet i undervisningen bygger på den idé, at eleven gives betingelser for selv at kunne udvikle 
sin aktuelle viden. 

Undervisningen baseres derfor på ideerne om en induktiv, funktionel eller helhedsorienteret 
planlægning af den relevante undervisning. 

Begrebet 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. 

Organisering af undervisningen 

Undervisningen på Lager og terminal uddannelsen udøves under tre former: 
Det integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb. 
Det tematiserede forløb, hvor eleven arbejder med flere kompetence inden for et tema.  
Det projektorienterede forløb, hvor den helhedsorienterede undervisning anvendes således, at 

eleven selv formulerer en opgave, der tilgodeser hovedforløbets mål. 

Undervisningsdifferentiering 

Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen 
tilrettelægges således at den 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 
Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. 
Opgavemængden og opgavetypen. 
Arbejdsmetoder og hjælpemidler. 

Elevindflydelse 

Lærerne i indgangen søger at sikre elevens indflydelse på egen uddannelse ved, at det er den enkelte 
elevs opgave at udforme sin egen uddannelses- og forløbsplan inden for de givne rammer og i tæt 
samarbejde med kontaktlæreren. Herigennem sikres, at uddannelsen bliver så individuel, som 
eleven har behov for. 

Lærerroller og elevstyring 



Læreren fungerer typisk i tre forskellige roller: 
Som underviser, hvor han formidler et veldefineret emne. 

          Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til elevens personlige uddannelsesplan. 
Som faglig vejleder, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og læreren giver råd 

og vejledning. 
2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 

Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger 

En del af eleverne som gennemgår Lager og terminal uddannelsen på EUC Nordvestsjælland går 
via EUV vejen. EUV vejen er vejen for dem som er over 25 år og har mere end 2 års erfaring inden 
for branchen. Eleverne gennemgår inden opstart en individuel kompetencevurdering, hvor der ud 
fra elevernes kompetencer bliver udfærdiget en uddannelsesplan. Eleverne bliver i 
kompetencevurderingssamtalen godskrevet for de kompetencer som de har erfaret sig via deres 
tidligere jobs, kurser mv.  
 
Og endelig er der også elever som kommer fra transport og logistik grundforløbene. Disse vil ved 
første hovedforløb får udfærdiget en uddannelsesplan.  
 
Ved hvert skoleforløbs afslutning vurderer lærerne, om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er 
nået, aftales det i samråd med elev og virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende 
undervisning, gentage dele af en skoleperiode, eller om de manglende kompetencer kan opnås i 
virksomheden. Måden hvorpå elevevalueringen foregår fremgår at de enkelte læringselementer. 

  
Når en elev har påbegyndt sin uddannelse i ny mesterlære, fremgår det af hans uddannelsesplan, om 
der er flyttet undervisning fra grundforløb til hovedforløb. Denne undervisning gennemføres så vidt 
muligt inden for rammerne af valgfag, som hjemmearbejde og ved ekstra lærerdækning i udvalgte 
timer i den ordinære undervisning. Den konkrete model fastsættes individuelt for hver enkelt elev. 
2.4 Undervisningen i hovedforløbet 

  

Undervisningen i hovedforløbet 

Lager og terminaluddannelsens hovedforløb er inddelt i tre trin 
 
Trin 1 for lagermedhjælper og,  
 
 
Trin 2 lager operatør med speciale: 
 
 
Lager og logistik og  
 
Lager og transport 



 
I nedenstående skemaer kan du se hvilke fag der indgår i hovedforløbet. Skemaet er delt op i 4 
skemaer.  
 
Et skema for Trin 1 og  
 
to skemaer for Trin 2. Et skema for Trin 2 med specialet lager og logistik, samt et for specialet 
Lager og transport  
  

Undervisningsfag Varighed Niveau Bedømmelse 
Lagermedhjælper (trin1) 

 
Fremmedsprog,engelsk 2 uger F Standpunkt + eksamen 
Samfundsfag 1,5 uge F Standpunkt 
Ergonomi, sundhed og arbejdsmiljø 1,2 uge - Standpunkt 
 
Køreuddannelse, kategori B 1,8 uge Rutine Ingen 
Praktisk lager 1 uge Rutine Standpunkt 
Enhedslaster 1 uge Rutine Standpunkt 
Oplagring og forsendelse af farligt gods 1,0 uge Rutine Standpunkt 
IT-lagerstyring 3 uger Rutine Standpunkt 
Kundebetjening-lager 0,6 uge Rutine Standpunkt 
Lagerøkonomi 1 uge Rutine Standpunkt 
    
Logistik og samarbejde 1 uge Rutine Standpunkt 
Kvalitetsstyring og produktivitet 1,5 uge Rutine Standpunkt 
 
      

 
 

Undervisningsfag Varighed Niveau Bedømmelse 
Lager og logistik (trin 2) 

 
Samfundsfag 1,5 uger E Standpunkt 
It brancherettet 1 uge avanceret Standpunkt 
Innovation og forandringsprocesser 1 uge avanceret Standpunkt 
 
Internationale forhold og 
branchekendskab 0,4 uger Rutineret Standpunkt 

 
Logistikstyring og organisation 4,6 uger Avanceret Standpunkt 
     
Valgfrie specialefag 



 4,2/0,8 uge   
 
      

Undervisningsfag Varighed Niveau Bedømmelse 
Lager og transport (trin 2) 

Grundfag  3,5 uger á 5 dage         
Samfundsfag 1,5 uge E Standpunkt 
It brancherettet 1,0 Avanceret Standpunkt 
Innovation og 
forandringsprocesser 1 uge F Standpunkt 

Områdefag 0,2 uge á 5 dage 
Internationale forhold og 
branchekendskab 0,2 uger Rutineret Standpunkt 

Bundne specialefag 9,6/5,6 uge á 5 dage        
Køreuddannelse kørekort C. 1,8 - - 
Kvalifikationsuddannelsen 8,0/4,0 - - 
  
Svendeprøve 0,7 uge     

 

Talentelever. 

Elever som er talentelever, gennemfører særlige valgfrie specialefag. Efter aftale med det lokale 
uddannelsesudvalg, er der udarbejdet pakker som disse elever kan vælge fag imellem, fagene er valgt af 
medlemmer i det lokale uddannelsesvalg.  
2.5 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
  
Eleven tilbydes skolepraktik, hvis eleven opfylder EMMA kriterierne  
  
De krav, som eleven skal opfylde ved optagelse til skolepraktik, om som skal efterleves så længe 
eleven deltager i skolepraktik, er de såkaldte EMMA-regler. 
EMMA er en forkortelse af 

• Egnet 
• Mobil fagligt 
• Mobil geografisk 
• Aktiv søgende 

Dokumentationen skal være svar fra virksomheder. Hvis eleven får mundtligt svar, skal eleven selv skrive 
svaret i elevplan med angivelse af dato for ansøgning/svar, virksomhedsnavn, kontaktperson i virksomheden 
samt hvad de har svaret. 
Ved opstart skal eleven som minimum have dokumentation på, at eleven har svar fra 10 praktikpladser. 
Eleven skal også have synlig profil på Praktikpladsen.dk.  
Opfyldes alle fire EMMA-krav ikke, kan eleven ikke optages til eller forblive i skolepraktik. 

Det komplette regelsæt, finder du i brochuren ”Regler i skolepraktik”. 
2.6 Indholdet i skolepraktik, samt praktikbedømmelse af elever i praktik 



Der er til skolens praktikcenter for lager og terminal, tilknyttet to instruktører som i samarbejde med eleven 
ajourføre elevens uddannelsesplan og udarbejder praktikerklæring som eleven medbringer på de enkelte 
skoleforløb. 
Der er løbende dialog mellem faglærer og instruktør omkring den enkelte elevs faglige og evt. sociale 
udvikling og som minimum i forbindelse med opstart og afslutning af de enkelte skoleforløb. 
2.7 Bedømmelsesplan 

Bedømmelsesplan 

  

Evaluering er det praktiske og konstruktive redskab, der kan anvendes både i forhold til den enkelte 
elevs udvikling og opnåelse af de stipulerede faglige mål, og i forhold til undervisningen. 

  

Den løbende evaluering er et centralt element i afdelingens kvalitetssyn og består af 

  
·       evaluering af faglige kvalifikationer, 
·       evaluering af personlige kvalifikationer 
·       evaluering af undervisningens indhold og metode 
      Måling af undervisningens kvalitet 
 

 

Evalueringen af de faglige kvalifikationer sker gennem brug af praktiske og teoretiske tests, som 
er uddannelsesspecifikke og udarbejdet af afdelingens lærergruppe. 

2.8 Eksamensregler 

Eksamensregler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedømmelsesplan	Dansk	F	
Kommunikation Mål 1 Karakter Bedømmelseskriterier  

Eleven kan på grundlæggende niveau kommunikere i almene og erhvervsfaglige situationer med 
brug af relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i forhold til formål og situation. 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven har fremragende indsigt i og kan 
på grundlæggende niveau kommunikere 
i almene og erhvervsfaglige situationer 
med brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til formål og 
situation. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

 

Eleven har god indsigt i og kan på grundlæggende 
niveau kommunikere i almene og erhvervsfaglige 
situationer med brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til formål og situation. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven har på grundlæggende niveau begrænset 
forståelse for at kunne kommunikere i almene og 
erhvervsfaglige situationer med brug af 
relevante tale-, lytte- og samtalestrategier i 
forhold til formål og situation. 

	

	

	

	

	

	

	

	



Kommunikation Mål 2 Karakter   

Eleven kan kommunikere hensigtsmæssigt i samarbejde og samvær med andre. 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven har en fremragende indsigt i hensigtsmæssig 
kommunikation i samarbejde og samvær med 
andre. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

Eleven har god indsigt i hensigtsmæssig 
kommunikation i samarbejde og samvær med 
andre. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven viser begrænset forståelse for sit ansvar for 
kommunikation i samarbejdet og samværet med 
andre. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Kommunikation Mål 3 Karakter 

Eleven kan anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt til kommunikation, 
informationssøgning og formidling. 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan med sikkerhed demonstrere indsigt i 
valg og anvendelse af it og multimodale medier i 
præsentationer, informationssøgning og formidling. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

Eleven demonstrerer indsigt i valg og anvendelse 
af it og multimodale medier i præsentationer, 
informationssøgning og formidling. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven demonstrerer en enkel og begrænset viden 
om valg og anvendelse af it og multimodale medier 
i præsentationer, informationssøgning og 
formidling. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Kommunikation Mål 4 Karakter 

Eleven kan skelne mellem virksomheders interne og eksterne kommunikation. 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven demonstrerer en omfattende 
indsigt i at skelne mellem en 
virksomheds interne og eksterne 
kommunikation. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

Eleven kan skelne mellem og udvise forståelse 
for at skelne mellem en virksomheds interne og 
eksterne kommunikation. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan i begrænset omfang skelne mellem 
virksomheders interne og eksterne kommunikation. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Kommunikation Mål 5 Karakter 

Eleven kan demonstrere kendskab til sproglige normer i diverse kontekster, herunder det konkrete 
erhverv og elevens konkrete uddannelsesvalg. 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven har stor viden og bevidsthed og 
kendskab til sproglige normer i diverse 
kontekster, herunder det konkrete 
erhverv og elevens konkrete 
uddannelsesvalg. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

Eleven har godt kendskab til sproglige normer i 
diverse kontekster, herunder det konkrete erhverv 
og elevens konkrete uddannelsesvalg 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven har begrænset kendskab til sproglige normer 
i diverse kontekster, herunder det konkrete erhverv 
og elevens konkrete uddannelsesvalg. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Læsning Mål 1 Karakter 

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

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan med fremragende sikkerhed læse 
og forstå teksters betydning i forhold til 
dagligdagen og det professionelle virke. Eleven 
kan med sikkerhed anvende relevante 
læsestrategier i forhold til læseformål, teksttype 
og kontekst. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

Eleven kan med god sikkerhed læse og forstå 
teksters betydning i forhold til dagligdagen og 
det professionelle virke. Eleven kan med nogle 
mangler anvende relevante læsestrategier i 
forhold til læseformål, teksttype og kontekst. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan i tilstrækkelig grad læse og forstå 
teksters betydning i forhold til dagligdagen og det 
professionelle virke. Eleven kan med en del 
mangler anvende relevante læsestrategier i forhold 
til læseformål, teksttype og kontekst. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Læsning Mål 2 Karakter 

Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med relevans for det konkrete 
erhverv og den konkrete uddannelse 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan med stor sikkerhed gennemføre 
målrettet og kritisk informationssøgning med 
relevans for det konkrete erhverv og den konkrete 
uddannelse. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

 

Eleven kan med god sikkerhed gennemføre 
målrettet og i nogen grad kritisk 
informationssøgning med relevans for det konkrete 
erhverv og den konkrete uddannelse. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan i tilstrækkelig grad gennemføre 
målrettet og i tilstrækkelig grad forholde sig til 
kritisk informationssøgning med relevans for det 
konkrete erhverv og den konkrete uddannelse. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Læsning Mål 3 Karakter 

Eleven kan ud fra læseformål og kendskab til teksttyper forberede og gennemføre læsning med 
relevans for det konkrete erhverv og den konkrete uddannelse 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan med stor sikkerhed i 
læseformål og med fremragende 
kendskab til teksttyper forberede, 
gennemføre læsning med relevans for 
det konkrete erhverv og den konkrete 
uddannelse. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

 

Eleven viser god indsigt i læseformål og kan med 
godt kendskab til teksttyper forberede, gennemføre 
læsning med relevans for det konkrete erhverv og 
den konkrete uddannelse. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven viser tilstrækkelig kendskab til læseformål 
og til teksttyper og kan på tilstrækkelig vis 
forberede, gennemføre læsning med relevans for det 
konkrete erhverv og den konkrete uddannelse. 

 

 

  

	

	

	

	

	

	

	



Fortolkning Mål 1 Karakter 

Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, erhverv og uddannelse gennem læsning og diskussion af 
tekster 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven	kan	på	fremragende	vis	forholde	sig	til	
kultur,	sprog,	erhverv	og	uddannelse	gennem	
læsning	og	diskussion	af	tekster. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

Eleven	kan	på	god	vis	forholde	sig	til	kultur,	
sprog,	erhverv	og	uddannelse	gennem	
læsning	og	diskussion	af	tekster. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven	kan	på	tilstrækkelig	vis	forholde	sig	til	
kultur,	sprog,	erhverv	og	uddannelse	gennem	
læsning	og	diskussion	af	tekster. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Fortolkning Mål 2 Karakter 

Eleven kan på et grundlæggende niveau analysere tekster med relevans for det konkrete erhverv, den 
konkrete uddannelse og dagligdagen 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan på fremragende vis og på et 
grundlæggende niveau analysere tekster 
med relevans for det konkrete erhverv, 
den konkrete uddannelse og 
dagligdagen. 
 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

 

Eleven kan på god vis og på et grundlæggende 
niveau analysere tekster med relevans for det 
konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og 
dagligdagen. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan på tilstrækkelige vis og på et 
grundlæggende niveau analysere tekster med 
relevans for det konkrete erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Fremstilling Mål 1 Karakter 

Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig forståeligt i skrift, tale, lyd og billede i 
en form, der passer til situationen 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan på fremragende vis anvende 
relevante skrivestrategier og kan med 
stor sikkerhed udtrykke sig forståeligt 
og varieret i skrift, tale, lyd og billede i 
en form, der passer til genre og 
situation. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

 

Eleven kan på god vis anvende relevante 
skrivestrategier og kan med sikkerhed udtrykke 
sig forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og 
billede i en form, der passer til genre og situation. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan på tilstrækkelig vis anvende relevante 
skrivestrategier og med nogle mangler udtrykke sig 
forståeligt og varieret i skrift, tale, lyd og billede i 
en form, der passer til genre og situation. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Fremstilling Mål 2 Karakter 

Eleven kan planlægge, forberede og fremstille skriftlige og mundtlige tekster ved brug af 
teksttyper med direkte relevans for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og 
dagligdagen 
	 Formel beskrivelse Definition af præstation. 

1
2	

Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan på fremragende vis 
planlægge, forberede og fremstille 
skriftlige og mundtlige tekster ved brug 
af teksttyper med direkte relevans for 
det konkrete erhverv, den konkrete 
uddannelse og dagligdagen. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

 

Eleven kan på god vis planlægge, forberede og 
fremstille skriftlige og mundtlige tekster ved 
brug af teksttyper med direkte relevans for det 
konkrete erhverv, den konkrete uddannelse og 
dagligdagen 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan på tilstrækkelig vis planlægge, 
forberede og fremstille skriftlige og mundtlige 
tekster ved brug af teksttyper med direkte relevans 
for det konkrete erhverv, den konkrete uddannelse 
og dagligdagen. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Fremstilling Mål 3 Karakter 

Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, herunder 
om skriveformål, målgruppe, genre og sprog 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan på fremragende vis gå i 
dialog om egne og andres skriftlige 
produkter fra erhverv og uddannelse, 
herunder om skriveformål, målgruppe, 
genre og sprog. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler. 

  

Eleven kan gå i god dialog om egne og andres 
skriftlige produkter fra erhverv og uddannelse, 
herunder om skriveformål, målgruppe, genre og 
sprog. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan gå i dialog om egne og andres skriftlige 
produkter fra erhverv og uddannelse, herunder om 
skriveformål, målgruppe, genre og sprog. 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Fremstilling Mål 4 Karakter 

Eleven kan anvende forskellige repræsentationsformer med relevans for den konkrete uddannelse 

Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven kan på fremragende vis vælge og 
anvende hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med relevans for 
den konkrete uddannelse. 

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del 
mangler.  

 

Eleven kan på god vis vælge og anvende 
hensigtsmæssige repræsentationsformer med 
elevans for den konkrete uddannelse. 

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven kan på tilstrækkelige vis vælge og anvende 
hensigtsmæssige repræsentationsformer med relevans 
for den konkrete uddannelse. 

   

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Bedømmelsesplan	naturfag	F	
Karakteren Formel beskrivelse Definition af præstation. 

12 Karakteren 12 gives for 

den fremragende præstation, 

der demonstrerer 

udtømmende opfyldelse 

af fagets mål, med ingen 

eller få uvæsentlige 

mangler. 

  

Eleven	viser	indgående	kendskab	til	de	fænomener,	
processer,	stoffer	og	materialer,	der	ifølge	
prøveoplægget	skal	belyses.	
Eleven	kan	i	sin	gennemgang	anvende	korrekt	
naturfagsterminologi	og	udviser	sikkerhed	i	
beregninger.	
Eleven	viser	sikkerhed	i	at	opstilling	og	anvendelse	
af	laboratorieudstyr	til	belysning	og	eksemplificering	
af	prøveoplægget.	
Eleven	har	et	godt	branche	relateret	kendskab	til	
anvendelse	af	de	fysiske	og	kemiske	begreber,	der	
knytter	sig	til	prøveoplægget	og	udviser	stort	
overblik	i	forståelsen	af	fordele	og	ulemper	ved	
denne	anvendelse.	
Præstationen	er	præget	af	overblik	og	sikkerhed	
med	få	eller	ingen	fejl	eller	mangler.	
Eleven	udviser	korrekt	laboratorieadfærd,	har	
overblik	over	sikkerhed	og	affaldshåndtering.	

10 Karakteren 10 gives for den gode 
præstation, der demonstrerer omfattende 
opfyldelse af fagets mål, med nogle 
mindre væsentlige mangler 

Eleven	viser	sikkert	kendskab	til	de	fænomener,	
processer,	stoffer	og	materialer,	der	ifølge	
prøveoplægget	skal	belyses.	
Eleven	kan	i	sin	gennemgang	i	det	væsentlige	
anvende	korrekt	naturfagsterminologi	og	
udviser	rutine	i	beregninger.	
Eleven	viser	sikkerhed	i	at	opstilling	og	
anvendelse	af	laboratorieudstyr	til	belysning	og	
eksemplificering	af	prøveoplægget-	
Eleven	har	et	godt	branche	relateret	kendskab	til	
anvendelse	af	de	fysiske	og	kemiske	begreber,	
der	knytter	sig	til	prøveoplægget	og	kan	
argumentere	for	fordele	og	ulemper	ved	denne	
anvendelse.	
Præstationen	er	præget	af	overblik	og	sikkerhed	
med	få	eller	mindre	væsentlige	fejl	eller	
mangler.	
Eleven	udviser	korrekt	laboratorieadfærd,	har	
overblik	over	sikkerhed	og	affaldshåndtering	

7 Karakteren 7 gives for 

den gode præstation, der 

demonstrerer opfyldelse 

af fagets mål, med en del mangler. 

  

 

Eleven	viser	kendskab	til	de	fænomener,	processer,	stoffer	og	
materialer,	der	ifølge	prøveoplægget	skal	belyses.	
Eleven	kan	i	beskrivelse	af	fænomenet,	processen,	stoffet	
eller	materialet	anvende,	dog	med	nogen	usikkerhed,	
anvende	naturfagsterminologi	i	besvarelse	af	prøveoplægget,	
men	udviser	nogen	usikkerhed	i	beregninger.	
Eleven	kan	med	vejledning	opstille	og	anvende	
laboratorieudstyr	til	belysning	og/eller	eksemplificering	af	
prøveoplægget.	
Eleven	har	et	branche	relateret	kendskab	til	anvendelse	af	de	
fysiske	og	kemiske	begreber,	der	knytter	
sig	til	prøveoplægget,	men	har	en	del	mangler	ved	at	
forholde	sig	til	fordele/ulemper.	
Eleven	udviser	korrekt	laboratorieadfærd,	har	overblik	over	
sikkerhed	og	affaldshåndtering.	
	
	
	
	



	
4 Karakteren 4 gives for den jævne 

præstation, der demonstrerer en mindre 
grad af opfyldelse af fagets mål, med 
adskillige væsentlige mangler. 

Eleven	viser	kendskab	til	det	eller	de	fænomener,	
processer,	stoffer	eller	materialer,	der	ifølge	
prøveoplægget	skal	belyses.	
Eleven	kan	i	beskrivelse	af	fænomenet,	processen,	
stoffet	eller	materialet	anvende,	dog	med	nogen	
usikkerhed,	anvende	naturfagsterminologi	i	
besvarelse	af	prøveoplægget,	men	udviser	nogen	
usikkerhed	i	beregninger.	
Eleven	kan	med	vejledning	opstille	og	anvende	
laboratorieudstyr	til	belysning	og/eller	
eksemplificering	af	prøveoplægget.	
Eleven	har	et	branche	relateret	kendskab	til	anvendelse	af	de	
fysiske	og	kemiske	begreber,	der	knytter	
sig	til	prøveoplægget,	men	har	nogle	vanskeligheder	
ved	at	forholde	sig	til	fordele/ulemper.	
Eleven	udviser	korrekt	laboratorieadfærd,	har	
overblik	over	sikkerhed	og	affaldshåndtering.	

02 Karakteren 02 gives for 

den tilstrækkelige præstation, 

der demonstrerer 

den minimalt acceptable 

grad af opfyldelse af 

fagets mål. 

  

Eleven	kan,	dog	med	nogen	usikkerhed,	anvende	
naturfagsterminologi	i	besvarelse	af	prøveoplægget.	Kan	
med	stor	vejledning	foretage	beregninger.	
Eleven	kan	med	nogen	vejledning,	dog	stadig	selvstændigt	
opstille	og	anvende	laboratorieudstyr	til	belysning	og/eller	
eksemplificering	af	prøveoplægget.	
Eleven	har	et	branche	relateret	kendskab	til	anvendelse	af	de	
fysiske	og	kemiske	begreber,	der	knytter	sig	til	prøveoplægget,	
men	har	nogle	vanskeligheder	ved	at	forholde	sig	til	
fordele/ulemper.	
Eleven	udviser	korrekt	laboratorieadfærd,	har	overblik	over	
sikkerhed	og	affaldshåndtering.	

00 Karakteren 00 gives for den 
utilstrækkelige præstation, der ikke 
demonstrerer en acceptabel grad af 
opfyldelse af fagets mål. 

Eleven	viser	ringe	kendskab	til	det	eller	de	fænomener,	
processer,	stoffer	eller	materialer,	der	ifølge	
prøveoplægget	skal	belyses.	
Eleven	anvender	kun	i	ringe	grad	korrekt	
naturfagterminologi	i	besvarelse	af	prøveoplæget.	
Eleven	udviser	stor	usikkerhed	i	selvstændigt	at	opstille	
og	anvende	laboratorieudstyr	til	belysning	og/eller	
eksemplificering	af	prøveoplægget.	
Eleven	har	næsten	intet	kendskab	til	praktisk	anvendelse	
af	fænomenet,	processen,	stoffet	eller	materialet.	
Eleven	udviser	ikke	korrekt	laboratorieadfærd,	har	ikke	
overblik	over	sikkerhed	og	affaldshåndtering.	

-03 Karakteren -03 gives for den helt 
uacceptable præstation. 

Eleven	viser	yderst	ringe	kendskab	til	det	eller	de	
fænomener,	processer,	stoffer	eller	materialer,	der	ifølge	
prøveoplægget	skal	belyses.	
Eleven	anvender	kun	i	yderst	ringe	grad	korrekt	
naturfagsterminologi	i	besvarelse	af	prøveoplægget.	
Eleven	udviser	stor	usikkerhed	i	selvstændigt	at	opstille	og	
anvende	laboratorieudstyr	til	belysning	og/eller	
eksemplificering	af	prøveoplægget.	
Eleven	har	næsten	intet	kendskab	til	praktisk	anvendelse	
af	fænomenet,	processen,	stoffet	eller	materialet.	
Eleven	udviser	ikke	korrekt	laboratorieadfærd,	har	ikke	
overblik	over	sikkerhed	og	affaldshåndtering.	

 

Der henvises endvidere til gældende bekendtgørelse for prøver og eksamen ved erhvervsrettede 
uddannelser 



Svendeprøver 
For elever der afslutter uddannelsen med trin 1 lagermedhjælper, afslutter perioden med en teoretisk prøve afholdt af 
skolen. 
 
For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 lageroperatør med speciale, afholder skolen mod slutningen af 
skoleundervisningen en afsluttende prøve. Prøven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og 
eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse.  
 
Opgaven stilles inden for grundfag, områdefag og specialefag. 
Opgaven er praktisk og skriftlig. 
Den praktiske opgave løses inden for en varighed 3 timer. Den skriftlige opgave løses inden for en varighed af 45 
minutter. 
Den skriftlige prøve er elektronisk baseret, hvad angår grundlag, forløb og besvarelse. 
Den praktiske prøve bliver bedømt af to censorer fra erhvervslivet som er godkendte af TUR samt af faglæreren. 
Censorerne er en arbejdsgiver og en arbejdstager. Eleven vil blive bedømt ud fra følgende kriterier: 
                           Hurtighed og rutine 
                           Sikkerhed herunder også ergonomisk korrekte arbejdsstillinger 
                           Kvalitet i arbejdet 
                           Herudover vil eleven blive eksamineret mundtligt i den praktiske prøves udførsel samt med 
stikspørgsmål inden for områdefag/specialefag. 
 For elever, der afslutter uddannelsen med trin 2 lageroperatør med speciale, skal prøven være bestået. Prøvekarakteren 
fremkommer som et gennemsnit af karakteren for den skriftlige og den praktiske prøve, idet den praktiske prøve tæller 
dobbelt. For at bestå prøven kræves, at gennemsnittet af karaktererne er mindst bestå karakter. Karakteren for den 
praktiske prøve skal være mindst bestå karakter. Prøvekarakteren udtrykkes som et helt tal. 
 
 
Under svendeprøven for trin 2 vil der udover læreren som er eksaminator i prøven, være 2 censorer til stede. En fra 
arbejdsgivers side og en fra arbejdstagers side. Censorerne vil, i samarbejde med, eksaminatoren, afgive en karakter ud 
fra 7 trins skalaen i begge prøver. 

Overgangsordninger 

Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder hovedforløb efter den 1 januar 
2016 efter den nye reform. Der vil forekomme elever som stadig kan påbegynde hovedforløb efter 
gammel ordning. Det kan være elever som har fået udarbejdet en GVU plan, samt elever som 
overgår til trin 3 efter trin 2 prøve. Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende 
evalueringer og kvalitetsmålinger. Den lokale undervisningsplan drøftes på møder med det lokale 
uddannelsesudvalg og dertil eventuelle rettelser indarbejdes i Elevplan. 
2.9 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Samarbejdet med det lokale uddannelsesudvalg består af 4 - 5 årlige møder, hvor udvalget informeres om 
skolens elevtal, økonomi, samt div. investeringer og planer for udviklingen af lager og terminal uddannelsen. 
Skolen samarbejder med det faglige udvalg om afholdelse af prøver og udstedelse af beviser.  
I forbindelse med svendeprøven, anvender skolen de opgaver som det faglige udvalg har udviklet. 
Skolen anvender de normale regler for udstedelsen af beviser, beskrevet i HBK. 
  
Der er ved afslutning af et skoleforløb, kontakt til de deltagene elevers praktik virksomhed. Her gives en 
summativ bedømmelse af elevens faglige indsats på skoleforløbet og elevens generelle udvikling. 
Der gives desuden en vejledning i hvad virksomheden bør træne med eleven forud for næste skoleophold.  
2.10 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 
Skolens lærer, der er tilknyttet Skolen for transport og logistik har alle en uddannelse som 
kørelærer eller en transportfaglig uddannelse som chauffør, vognmand eller lageruddannelse. 
Til at foretage undervisning i fagområder, som kræver specielle godkendelser vil skolen til enhver 
tid leve op til de respektive myndighedskrav. 



Underviser i førstehjælp godkendt af Dansk Førstehjælps Råd. 
Underviser i kran certifikat D og E, godkendt af Arbejdstilsynets regler som censor ved disse 
uddannelser. 
Underviser i Brand godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at kunne forestå undervisningen. 
Til undervisning i ADR godkendt lærer af Beredskabsstyrelsen som underviser og sikkerheds 
rådgiver. 
Til undervisning i ergonomi uddannet ergoterapeut eller fysioterapeut. 
  
Til at foretage undervisning i kørsel, godkendt kørelærer i den pågældende kategori. 
Øvrige underviser godkendt til undervisning i respektive fagområder jfr. Trafik- og Byggestyrelsen 
bekendtgørelse 877 Kvalifikationskrav til visse fører af køretøjer i vejtransport. 
Bekendtgørelsen 877 kan findes på følgende link 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=173306 
  
I forbindelse med undervisning i kørekort stiller politiet krav om køretøjs størrelse og udstyr skolen 
vil til enhver tid leve op til disse bestemmelser i undervisningsplaner til kategori C lastbil C+E lastbil 
med påhængsvogn. 
Undervisningsplaner kan findes på følgende 
link https://www.politi.dk/da/borgerservice/korekort/koreprove/ 
  
De enkelte lærer har afsluttet en pædagogisk uddannelse enten som PG eller er påbegyndt for 
nyere lærer en Pædagogisk Diplomuddannelse (PD), for ældre lærer er skolen i gang med en 
efteruddannelse som giver den enkelte lærer minimum 10 ects. Point. 
2.11 Overgangsordninger 

Overgangsordninger 

Denne lokale undervisningsplan gælder for elever, der påbegynder hovedforløb efter den 1 januar 
2016 efter den nye reform. Der vil forekomme elever som stadig kan påbegynde hovedforløb efter 
gammel ordning. Det kan være elever som har fået udarbejdet en GVU plan, samt elever som 
overgår til trin 3 efter trin 2 prøve. Planen revideres løbende i forhold til resultater af løbende 
evalueringer og kvalitetsmålinger. Den lokale undervisningsplan drøftes på møder med det lokale 
uddannelsesudvalg og dertil eventuelle rettelser indarbejdes i Elevplan. 
	


