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Lokal undervisningsplan for studieåret 
EUX Business i Holbæk 

 

2.1 Praktiske oplysninger 

EUC Nordvestsjælland udbyder de merkantile uddannelser på flere matrikler. Følgende merkantile 

uddannelser afvikles på Absalonsvej 20, 4300 Holbæk. Indeværende LUP omhandler studieåret på EUX 

Business. 

 

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

GF 1 inden for kontor, Handel og forretning  

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 medadministration 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 

 

 

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 
opleve flere former for feedback som skriftligt og mundligt feedback, genevalueringer, feedbacksamtaler, 
elev-elev feedback, eller som feedback fra læreren til klassen. 
 
Differentieret Undervisning 

http://www.eucnvs.dk/
http://www.eucnvs.dk/images/PDFarkiv/Politikker/paedagogiske_didaktiske_grundlag.pdf


 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 2 af 10

  
 

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. 
 
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 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 3 af 10

  
 

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 

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 
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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 det studiekompetencegivende år 

Undervisningen på det studiekompetencegivende år er opdelt i en række merkantile fag. Undervisningen 

gennemføres overordnet i klasser og i projektorganiserede forløb, der inddrager elevens eventuelle 

erfaringer i relevante undervisnings- og arbejdssituationer. Undervisningen er tilrettelagt således at den 

opfylder: ”Bekendtgørelse om krav til udformning af EUX-forløb”. 

 

Skolen har foråret 2017 tre studieårsklasser på EUX Business. I disse klasser har eleverne følgende 

fagkombination: 

 

Uddannelsesretning Obligatoriske fag Fagrettede fag Valgfag 

Kontor 

Event 

Handel 

Detail 

Dansk A 

Engelsk B 

IT B 

Erhvervsret C 

Virksomhedsøkonomi B 

Afsætning B 

Samfundsfag B 

 

 

Det forventes at skolen efter sommerferien starter endnu en EUX Business studieårsklasse op. Denne klasse 

vil i maj 2017 vælge deres fag og valgfag. De vil tilbydes følgende: 

 

 

 

 

Uddannelsesretning Obligatoriske fag Fagrettede fag Valgfag 

Kontor 

Event 

Handel 

Detail 

Dansk A 

Engelsk B 

IT B 

1 løft til B-niveau: 
Virksomhedsøkonomi B  

1 fag på C-niveau: 
Bliver et af de fire fag de 
vælger mellem. 

 

2 x C-niveau og 1 x løft 
til B-niveau 

 

Her skal eleverne vælge 
mellem: 
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B-niveau: Matematik og 
afsætning 

C-niveau: Erhvervsret, 
psykologi, innovation og 
tysk. 

 

Eleverne indkaldes i slutningen af deres GF2 forløb til samling og information omkring valgfag på Studieåret. 

Efter denne information, får eleverne en periode, hvor de kan spørge endnu mere ind til fagene hos lærere, 

vejleder og leder og herefter vælger de hvilke valgfag de ønsker. Valgfag med ganske få tilmeldte oprettes 

ikke, hvorfor der henvises til anden skole, for de berørte elever. 

 

Den konkrete beskrivelse af alle fag på det studiekompetencegivende år er beskrevet i læreplaner og findes 

på: http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner.   

 
Undervisningens organisering  

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

udstrækning samlæses. For enkelte optag på studieåret er volumen så stor, at det har været muligt at dele 

efter alder, hvorfor de unge går i en klasse og de voksne i en anden klasse. Men for de fleste af klasserne 

gælder, at der i udbredt grad samlæses unge og voksne. Ligeledes er det ikke muligt at oprette klasser med 

en fælles fagretning. Derfor vil flere fagretninger være repræsenteret i alle klasser. 

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

med erfaring fra arbejdslivet eller fra studier som gør, at de bidrager med perspektiveringer omkring det 

faglige stof som også de unge medstuderende kan nyde godt af. Undervisningen tager udgangspunkt i den 

enkelte elevs erfaring fra tidligere skoleuddannelse samt praktisk erhvervserfaring, hvorved eleven gives 

betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. 

At der i nogle klasser er repræsenteret tre fagretninger giver læreren udfordringer ift. at tilpasse og drøfte 
stoffet med flere perspektiver og ud mod mere end en arbejdspraksis. Omvendt oplever eleverne at kunne 
lære af hinanden og opnå en større forståelse og indsigt i andre fagretninger end deres egen. Lærerne 
strukturere i udstrakt grad undervisningen i gruppearbejde, hvor den kollaborative læring trænes. 
Gruppearbejdet giver mulighed for at inddele eleverne efter fagretning, så de i mindre grupper fordyber sig 
i problemstillinger der er specifikke for deres retning.  

  
Undervisningen udøves under tre hovedformer: 

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

formulerer en opgave, der tilgodeser grundforløbets læringsmål. 

Integrerede forløb, hvor flere kompetencer inddrages i et undervisningsforløb.  

Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder omkring en case. 

 

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. 

http://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/fag-og-laereplaner
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Helhedsorienteret indikerer, at denne praksis inddrages i undervisningen i de sammenhænge, som de 

forefindes i branchen virkelighed. 

 

Undervisningsdifferentiering 

Differentieringen 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. Studieåret er tilrettelagt efter ministeriets regler for antal af timer til de forskellige fag samt 

elevtid. Skolen benytter Lectio, til at holde styr på, at eleverne får den undervisning de har brug for i det 

omfang der er pålagt. Grundet eksamener etc. har elever på det studieforberedende år har 30 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 studieåret, da det er en vigtig del og 

indgår i den løbende evaluering. I løbet af skoleperioden som samlet set er 40 uger, skriver eleverne en Stor 

Skriftlig opgave (SSO), som der afsættes 25 timer til, samt Eksamensprojekt (EP) som der ligeledes afsættes 

25 timer til. Både SSO og EP ligger i studieårets anden halvdel. 

 

Samarbejde med det lokale erhvervsliv  

Gennem de sidste år er der arbejdet målrettet for et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv. 
Erhvervslivet inddrages aktivt i undervisningen. Herudover betyder samarbejdet, at eleverne har mulighed 
for at arbejde med konkrete problemstillinger fra erhvervslivet, og under arbejdet har kontinuerlig kontakt 
med virksomhederne. Samarbejdet foregår bl.a. gennem de cases og opgaver som eleverne arbejder med 
undervejs i studiet. 
 
 
Kontaktlærerfunktion  

Kontaktlæreren træder til i situationer, hvor der skal vejes/vurderes ift. elevens situation, og kan i øvrigt til 
enhver tid anvendes som sparringspartner for forældre og elever. Kontaktlæreren har i øvrigt ansvaret for at 
igangsætte aktiviteter der kan øge elevernes sociale kompetencer. Hver elev er tilknyttet en kontaktlærer. 
Det er kontaktlæren der følger op på hver enkelt elev og vejleder i forhold til fravær, kompetencer, faglige 
niveau m.m. Kontaktlærerens overordnede formål er at bistå den enkelte elev i at tilrettelægge sit 
uddannelsesforløb på baggrund af faglige interesser, kompetencer og forudsætninger, og sikre at eleven 
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holdes fast i uddannelsen. Kontaktlæreren er det koordinerende led mellem eleverne og klassens lærere og 
ligeledes eleverne og skolens ledelse 
 
 
Vejledning  

Der er afsat vejledningsressourcer der dækker både faglig og personlig vejledning. Elever på EUX Business 
kan til enhver tid henvende sig til vejlederen og få vejledning/hjælp til valg – også når det er personlige valg 
der har indflydelse på elevens mulighed for at passe skolearbejdet. 
 

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.   

 

 

2.6 – 2.7 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 

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 



 LUP Merkantil Holbæk   

Rev. april 2017    Side 8 af 10

  
 

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 

 

Når der på grundforløbet er aflagt prøve, træder prøvekarakteren i stedet for den tilsvarende 

standpunktskarakter og indgår i beregning af eventuelle gennemsnit. Dette gælder dog ikke for 

grundforløbsprøven jf. hovedbekendtgørelsen. 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. 

 

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 på de merkantile GF2 forløb, Studieåret, Ny mesterlære, EUS holdene samt Hovedforløbet 

findes på skolens hjemmeside. Der er særlige bestemmelser for den afsluttende del af EUX Business, disse er 

reguleret i gymnasiale bestemmelser. Skolen har udarbejdet de relevante vejledninger til elever, lærere og 

eksaminatorer gældende specifikt for disse uddannelsesforløb, hvilket også fremgår af 

eksamensreglementet. Regler for klage over eksamen forefindes også i eksamensreglementet for EUC 

Nordvestsjælland. 

 

Reeksamen  
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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 forlængelse af studieåret, 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). 

 

 

2.8 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Ledelsen på EUC Nordvestsjælland er ansvarlig for at lærerne der underviser på det 

studiekompetencegivende år opfylder de krævede kvalifikationer. 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.  

 

EUC Nordvestsjælland stiller computere til rådighed for eleverne særligt i faget informationsteknologi på B 

niveau er dette en nødvendighed, da faget stiller krav til bestemte IT-programmer og funktioner som ikke 

alle elever har på deres private PC. 

 

 

2.9 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.  
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