
Grundforløbets anden del for Tandklinikassistent   
 
2.1 Praktiske oplysninger  

Uddannelse  

Grundforløbets anden del til Tandklinikassistent. 

Adresse: 

Undervisningen på uddannelsen foregår på skolens adresse Absalonsvej 14, Holbæk. 

Medarbejdere 
Afdelingens pædagogiske ansvarlig er uddannelseschef Helle Pierri. 

Faglærerne og sekretæren til de enkelte uddannelser kan ses på: www.eucnvs.dk 

Vejledning til uddannelser på EUD og træffetider for personlig kontakt kan ses på www.eucnvs.dk 

Skolens praktikpladsopsøgende arbejde er organiseret via praktikservice se under 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 
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 

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 elevernes kompetencer og forudsætning  

Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for uddannelsen. 
Elevens forudsætninger og behov afklares inden start på grundforløbet. 

På baggrund af kompetencevurderingen, udarbejdes en personlig uddannelsesplan. Denne plan udarbejdes i 
samarbejde med elev og evt. praktikvirksomhed. Skolen har den overordnede initiativpligt. 

Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, f.eks. på baggrund af den løbende 
bedømmelse af eleven og når eleven vælger støttefag, bonusfag og valgfag.  

 Skolen søger i tilrettelæggelsen af undervisningen at sikre, at eleverne har mulighed for at opstille egne mål 
og at opnå disse mål gennem individuelle valg. Herved søger skolen så vidt som muligt at imødekomme 
eleverne på deres egne betingelser. 

Det betyder at rækkefølge og tempo i forhold til elevernes målopfyldelse kan blive individuel inden for de 
givne rammer. 

  

Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplerende tilbud på baggrund af elevens: 

• Tidligere skoleundervisning, 
• Anden uddannelse, 
• Beskæftigelse og tillidserhverv, 
• Vurdering af reelle kompetencer og 
• Særlige behov, der f.eks. kræver specialpædagogisk støtte. 

Det vurderes løbende, om eleven har nået målene. Hvis målene ikke er nået, aftales det i samråd med elev 
og evt. virksomhed, om eleven skal deltage i supplerende undervisning. 

 



 



Specialpædagogisk støtte: 
Elever har ret til at modtage specialpædagogisk støtte, hvis de har et særligt handicap eller andre 
vanskeligheder, der kan sidestilles hermed. Da netop dette er meget vigtigt i forhold til at give eleverne 
optimale betingelser for at gennemføre deres uddannelse, har skolen udarbejdet en procedure omkring 
specialpædagogisk støtte. 

Alle elever bliver testet på grundforløbet. Evt. IT-rygsæk følger eleven gennem hele uddannelsen. 

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 i grundforløbets anden del 

Grundforløbet er tilrettelagt til at vare 20 uger, med 10 ugers indtag, hvor der er planlagt et fælles forløb, 
som alle elever uanset om de har gået 0 eller 10 uger, kan deltage i.  

Intro 2uger  Odontologi 
Case undervisning 7 
uger 

Valgfag 2 
uger  

VFU 1 
uge  

Klinikassistenten og 
patienten 
Case undervisning 7 
uger 

Eksamen  
1 uge 

 

Proces i case forløbet   

Første dag i case forløbet får eleven udleveret case beskrivelse og får instruktion i forløbet. Der er afsat 1 dag 
til afsluttende test, en teoretisk prøve og opsamling på forløbet 

Lærerne følger eleven og validere elevens progression i uddannelsen. Eleven vil få bedømmelse på hvert 
enkelt tema/case efter 7 trins skalaen og der vil være en afsluttende prøve på projektet, som enten bliver en 
prøve eksamen eller den endelige eksamen afhængig af hvor eleven er i det samlede forløb. 

Vi tilbyder alle vores elever, uanset elevtype, individuelt vejledning om fag og valgfag på grundforløbet. 
Vejledningen foretages ved opstart på grundforløbet af vores kontaktlærer, som følges op under 
grundforløbet ved ugentlig kontakt.  

 

Vælg elevtype Ungdom 
direkte fra 

9/10 kl 

Ungdom 
øvrige u. 25 

år 

Voksen 
u/grund 
u/praktik 

Voksen 
std.- forløb 

Voksen 
fuldt forløb 

(Basis) EU9 EU9+ EUV1 EUV2 EUV3 
EUX EU9X EU9+X EUV1X EUV2X EUV3X 
Talentspor EU9T EU9+T EUV1T EUV2T EUV3T 
EUX og Talent EU9X+T EU9+X+T EUV1X+T EUV2X+T EUV3X+T 
Afsluttet Gymnasial udd. 

 
EU9+G EUV1G EUV2G 

 

Mesterlære EU9M EU9+M 
 

EUV2M EUV3M 
Produktionsskolebaseret EU9P 

    

Øvrige 20/20 RKV RKV RKV RKV 
 



Undervisningens organisering  
Under gennemførelsen af grundforløbet er fagene organiseret i en læringsaktivitet. Hver læringsaktiviteten 
er en selvstændig enhed, hvor elevens læringsresultat bedømmes ved afslutningen. Den konkrete 
læringsaktivitet er beskrevet i Elevplan, og hedder følgende:  

• Tand GF2 

Undervisningen tager udgangspunkt i den enkelte elevs erfaring fra tidligere skoleuddannelse samt praktisk 
erfaring fra praktikophold, herved gives eleven betingelser for selv at kunne udvikle sin aktuelle viden. Jo 
længere eleven kommer i uddannelsesforløbet afklares det ved samtaler og test om eleven har behov for 
ekstra resurser. 

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. 

 
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. Denne form udøves i de 
forløb hvori der undervises i uddannelsesspecifikke fag. 

Tematiserede forløb, hvor eleven arbejder omkring en case. 

Undervisningsdifferentiering: 
Differentieringen tager udgangspunkt i elevens standpunkt og behov. Undervisningen tilrettelægges inden 
for hovedforløbets 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: 

Tiden, der er til rådighed for opgaveløsningen. 

Opgavemængden og opgavetypen. 

Arbejdsmetoder og hjælpemidler. 



 

Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen: 

Der arbejdes ud fra følgende begreber: 
Kollaborativ: Eleverne arbejder i grupper, i praktiklokalet to og to og i læringslokalet, ofte i grupper af 4. 
Grupperingerne er de samme under hvert enkelt tema, men ”posen rystes” mellem temaerne for at styrke de 
faglige læringsfællesskaber. 

Helhedsorientering: Der inddrages eksempler fra branchen, problemstillinger fra elevens og/eller pressens 
hverdag tages op løbende. Grundfag og uddannelsesspecifikke fag, ”smelter” sammen i de problemstillinger 
og arbejdsopgaver eleven udfordres på. 

Tværfaglighed: Vil overvejende udfolde sig i forhold til uddannelsesspecifikke- og grundfag, der fokuseres på 
både den fagretlige, men også den almen dannende læring. Læringsmiljøet vil tage udgangspunkt i 
branchens samarbejdsflader, her tænkes på leverandører, miljøorganisationer, færdselsstyrelsen etc. 

Problemorienteret uv.: Til hvert tema laver eleven en disposition over løsning af opgaven, i dispositionen skal 
eleven kort beskrive hvori består problemet/problemerne, hvordan opgaven forventes løst og hvad målene 
med opgaven er. 

Praksisbaseret uv.: Undervisningen er case baseret, med udgangspunkt i en kundeproblematik. Undervejs 
trækker eleven” ressource kort” som beskriver forhold der på relevant vis, påvirker elevens løsning af casen. 
Eleven får udleveret et arbejdskort som løbende skal udfyldes i forhold til hvad der er lavet, tidsforbrug og 
reservedelsforbrug. 

Anvendelsesorienteret uv.: Der arbejdes videre fra GF1 med at skabe fagfællesskaber og give eleven en 
håndværker identitet, med udgangspunkt i faget, erfaringer og eksempler. Der arbejdes med at styrke 
fagligheden og fokusere på elementer i håndværkerkulturen som faglig stolthed, kvalitet, pålidelighed og 
arbejdsglæde 

 

Valgfag  
Vi har udarbejdet et valgfagskatalog på EUC Nordvestsjælland, som giver vores elever mulighed for at 
gennemføre den uddannelse de er tilmeldt. Derudover tilbyder vi eleverne valgfag ud fra behov og interesser 
for at supplere deres uddannelse. Det er elevens kontaktlærer der præsenterer eleven for skolens valgfag, 
og sørger for tilmelding.  

Vi tilbyder: 

• Studiekompetencegivende grundfag evt. på højere niveau end obligatorisk (fysik, matematik, dansk 
og engelsk).  

• Fagligt rettede valgfag  
• Almene støttefag.  

Der er tilrettelagt en fælles14 dages periode samlet omkring 10. og 11. uge af GF2, hvor alle skolens elever 
på GF 2 har valgfag. 

  

Valgfagskatalog:  



  



Oversigt over læringsaktiviteter 
Målet for undervisningen som helhed og for de enkelte forløb er beskrevet i læringsaktiviteterne i Elevplan. 
Grundforløbet er opbygget af en eller flere læringsaktiviteter og tilsammen udgør de grundforløbets anden 
del til uddannelsen. Hver læringsaktivitet indeholder en række læringselementer, der udgør målene for den 
enkelte aktivitet. Den konkrete beskrivelse af læringsaktiviteterne fremgår af Elevplan: www.elevplan.dk 

Talentspot og fag på højere niveau  
Vi er meget opmærksomme på at vores dygtige elever bliver så dygtige de kan, og bl.a. derfor stiller vi altid op til Skills, 
hvor vores elever konkurrer om hvem der er dygtigst. Det giver os et rigtigt godt overblik over hvem der kan og vil lidt 
mere end ”bare igennem en erhvervsuddannelse”.  

På EUC NVS tilbyder vi højere præstationsniveauer i både praktisk og teoretisk undervisning, der har til formål at give en 
specifik erhvervskompetence.  

Uddannelsesspecifikke fag i hovedforløbet kan være bundne eller valgfri afhængig af hvad eleven har med fra tidligere 
uddannelser og forløb.  

De bundne uddannelsesspecifikke fag er knyttet til et eller flere specialer i en uddannelse og er fastlagt i forbindelse 
med valg af speciale i en uddannelse. 

Talentspor 
Hvis en elev og en virksomhed har valgt et talentspor, tilbyder vi mindst 25 % af uddannelsens hovedforløb på et højere 
niveau end det obligatoriske. For grundfag skal fagene kunne placeres på niveauerne fra F til C. For de 
uddannelsesspecifikke fag skal de følge de præstationsstandarder, der gælder for disse fag. 

Elevens arbejdstid 
Uddannelsen er tilrettelagt således, at eleverne har en ugentlig arbejdsbelastning svarende til 37 
arbejdstimer. Elevens arbejdsindsats er tilrettelagt således, at de ud over den almindelige teoretiske og 
praktiske undervisning (34 lektioner), 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 grundforløbet, da det er en vigtig del af grundforløbet, og 
indgår i den løbende evaluering. 

 

2.5 Ny mesterlærer 

Det er normalt noget der kører igennem hovedforløbsskolerne.  

Ved indgåelse af en praktikaftale mellem en elev og virksomhed i ordningen ny mesterlærer, er 
procedureren følgende: 

• Praktikpladskonsulenten kontakter virksomheden og aftaler tid til en kompetencevurdering, der 
fører til udarbejdelse af elevens uddannelsesplan – uddannelsesplanen udarbejdes i virksomheden. 

• Uddannelsesplanen skal indeholde aftaler om evt. skoleundervisning. 
• Praktikpladskonsulenten/uddannelseschefen informerer elevadministrationen om eventuel 

skoleundervisning for eleven, såedes at eleven indkaldes til den pågældende skoleundervisning. 
• Eleven tildeles en kontaktlærer, som følger eleven gennem hele mesterlæreforløbet, og har ansvaret 

for elevens uddannelsesplan. 
• Det aftales, hvornår kontaktlæreren besøger eleven i virksomheden.  
• Kontaktlæreren sikrer, at der sker en løbende evaluering af elevens oplæring. (Aftaler i Elevplan)  



• Virksomheden og kontaktlæreren udarbejder i samarbejde en praktisk opgave, som eleven skal 
afslutte forløbet med at udføre. Det aftales om opgaven udføres på skolen eller i virksomheden. 

• Bedømmelsen af den praktiske opgave gennemføres af virksomhed og kontaktlærer i samarbejde. 
• Bedømmelsen indgår i den samlede helhedsvurdering af eleven. 
• Der foretages en afsluttende kompetencevurdering af eleven. 
• Kontaktlæreren sikrer, at der udstedes bevis for gennemført praktisk oplæring. 
• Beviset påføres eventuel supplerende undervisning, der skal gennemføres i hovedforløbet. 
• Uddannelsesplanen justeres herefter. 

 

 

 

  



2.6 Bedømmelsesplan 

Vi skelner imellem en løbende bedømmelse og en afsluttende bedømmelse. 

Løbende bedømmelse 
Bedømmelse er det praktiske og konstruktive redskab, der anvendes i forhold til elevens udvikling og 
opnåelse af personlige, almene og faglige kompetencemål for grundforløbet. 

Den løbende bedømmelse er et centralt element i afdelingens kvalitetssikring og består af: 

• Bedømmelse af elevens faglige og almene kompetencer.
• Bedømmelse af elevens personlige kompetencer.

Løbende bedømmelse af faglige og almene kompetencer 
Lærerne giver gennem skoleperioden eleverne evalueringsopgaver med udgangspunkt i synlige læringsmål 
samt gennemfører evalueringssamtaler, hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af 
undervisningen. Formålet med denne evaluering er at hjælpe og vejlede eleven, at give grundlag for 
udstedelse af grundforløbsbevis samt evaluere undervisningens metode og indhold.  

Den løbende evaluering gennemføres under et skoleforløb ved en samtale mellem elev og den eller de 
lærere, som underviser eleven. Evalueringen ved samtalen har form af en verbal tilkendegivelse af elevens 
faglige niveau i forhold til tidspunktet i uddannelsen.  

Ved afslutningen af et læringselement foretager læreren en bedømmelse af elevens arbejdsproces og 
standpunkt.  

Ved grundforløbsprøven tages der udgangspunkt i elevens case opgave. Eleven har en halv time til 
forberedelse af casen, og derefter en halv time til eksamination.

Opgaven vurderes primært på følgende: 

• Inddragelse af teori 

• Faglighed i en praktisk teoretisk sammenhæng 

• Faglig perspektivering 

• Dokumentation for inddragelse af eksterne tekster i casen 

• Kompleksitet i valg af casen 

I vurderingen skal lærer og censor medtage casens sværhedsgrad, og give eleven mulighed for at få den 
rigtige karakter. I casen skal lærer og censor vurdere om casen har et rimeligt omfang, set i forhold til den 
anvendte tid. Kompleksiteten og de tanker som ligger bag casen skal udfoldes i selve eksaminationen, og 
eleven skal have mulighed for at forklare den faglighed og kreativitet, som ligger bag casen. 

Den mundtlige præstation vurderes ud fra elevens evne til at kommunikere om sin egen faglighed. 
Karakteren kan også påvirkes af den konkrete samtale om det samlet grundlag for prøven. Den mundtlige 
fremstilling tager udgangspunkt i en faglig dialog. 



Caseopgaven og den mundtlige fremstilling vurderes til en samlet karakter bestået/ikke bestået. 

Nedenstående vejledning til karaktergivningen skal ses i forhold til præstationsstandarden. Alle fag 
bedømmes ud fra et begynderniveau hovedbekendtgørelsen. 

Begynderniveau: 

Kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan 
udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig 
kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og 
kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges 
ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 

Karakter Beskrivelse Vejledende beskrivelser Eksempler 

12 
Karakteren 12 gives for 
den fremragende 
præstation, der 
demonstrerer elevens 
fulde forståelse for faget, 
med ingen eller få 
uvæsentlige mangler. 

Eleven kan i sin case inddrage 
teoretisk viden og henvise til 
forskellige teoretikere som er 
relevante for social og 
sundhedsområdet. 
Eleven har i sin case korrekte 
kildehenvisninger. 
Eleven er i stand til at 
strukturere sin konklusion i 
samme logiske rækkefølge som 
casen. 
De bilag som vedlægges er 
relevante for casen og har en 
kvalitet som styrker casen. 
Eleven kan med stor sikkerhed, 
i sin mundtlige præsentation 
uddybe sin faglighed og 
inddrage andre elementer fra 
undervisningen. 
Eleven fremstår sikker i sine 
faglige termer. 

Uvæsentlige mangler som 
stadig giver karakteren 12, 
samt vurdering af 
sværhedsgrad: 
Caseopgaven: 
Kan være at eleven i enkelte 
tilfælde bytter om på navne 
eller betegnelser. 
Eleven har ikke planlagt 
beskrevne aktiviteter som er 
en del af casen. 

Mundtlig præstation: 
Kan være at eleven i enkelte 
tilfælde bytter om på navne 
eller betegnelser. 
Eleven har styr på sin 
faglighed, men er en anelse 
ustruktureret i sin 
fremlæggelse 

Sværhedsgrad: 
Omsætning af teori til praksis 
Fagligt ordforråd 
Inddragelse af fagområder 
Evnen til at perspektivere 
indenfor forskellige 
fagområder 
Inddrager flere fagområder i 
samme case 



Konkludere på baggrund af 
flere forskellige teorier 

10 

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

Eleven kan i væsentlig omfang i 
sin case inddrage teoretisk 
viden og henvise til forskellige 
teoretikere som er relevante 
for social og sundhedsområdet. 
Eleven har i væsentlig omfang i 
sin case korrekte 
kildehenvisninger. 
Eleven er i væsentlig omfang i 
stand til at strukturere sin 
konklusion i samme logiske 
rækkefølge som casen. 
De bilag som vedlægges er i 
væsentlig omfang relevante for 
casen og har en kvalitet som 
styrker casen. 
Eleven kan med en del 
sikkerhed, i sin mundtlige 
præsentation uddybe sin 
faglighed og inddrage andre 
elementer fra undervisningen. 
Eleven fremstår i væsentlig 
omfang sikker i sine faglige 
termer. 

Mangler ved den fortrinlige 
præstation der stadig giver 
karakteren 10, samt vurdering 
af sværhedsgrad: 

Caseopgaven: 
Fremlæggelsen af et produkt, 
mangler dokumentation 
Eleven har i sin opgave valgt 
en forkert bedøvelsesvæske. 

Mundtlig præstation: 
Eleven har ved fremlæggelsen 
svært ved at forklare hvorfor 
det anvendte materiale ikke 
må benyttes som 
fyldningsmateriale. 
Eleven har en løs struktur og 
kan i enkelte tilfælde virke 
usammenhængende. 

Sværhedsgrad: 
Omsætning af teori til praksis 
Fagligt ordforråd 
Inddragelse af fagområder 
Inddrager flere fagområder i 
samme case 
Konkludere på baggrund af én 
enkelt teori 

7 

Karakteren 7 gives for den 
gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af 
fagets mål, med en del 
mangler. 

Eleven kan med enkelte 
undtagelser i sin case inddrage 
teoretisk viden og henvise til 
forskellige teoretikere som er 
relevante for social og 
sundhedsområdet. 
Eleven har med enkelte 
undtagelser i sin case korrekte 
kildehenvisninger. 
Eleven er med enkelte 
undtagelser i stand til at 
strukturere sin konklusion i 

En del mangler som stadig 
giver karakteren 7, samt 
vurdering af sværhedsgrad: 

Caseopgaven: 
Eleven har svært ved at 
benytte teori i forhold til 
casen. 
Eleven har ikke en fuldstændig 
litteraturliste samt 
kildehenvisning. 

Mundtlig præstation: 



samme logiske rækkefølge som 
casen. 
De bilag som vedlægges er med 
enkelte undtagelser relevante 
for casen og har en kvalitet som 
styrker casen. 
Eleven kan med en del 
sikkerhed, i sin mundtlige 
præsentation uddybe sin 
faglighed og inddrage andre 
elementer fra undervisningen. 
Eleven fremstår med enkelte 
undtagelser sikker i sine faglige 
termer. 

Eleven kan ikke dokumentere 
for sit valgte produkt 
Det kan være at eleven 
gentagende gange bytter om 
på navne eller betegnelser. 
Eleven har i begrænset omfang 
styr på sin faglighed og er 
ustruktureret i sin 
fremlæggelse 

Sværhedsgrad: 
Omsætning af teori til praksis 
Fagligt ordforråd 
Inddragelse af fagområder 
Inddrager flere fagområder i 
samme case 

4 

Karakteren 4 gives for den 
jævne præstation, der 
demonstrerer en mindre 
grad af opfyldelse af fagets 
mål, med adskillige 
væsentlige mangler 

Eleven kan på et rimeligt niveau 
i sin case inddrage teoretisk 
viden og henvise til forskellige 
teoretikere som er relevante 
for social og sundhedsområdet. 
Eleven har på et rimeligt niveau 
i sin case korrekte 
kildehenvisninger. 
Eleven er på et rimeligt niveau i 
stand til at strukturere sin 
konklusion i samme logiske 
rækkefølge som casen. 
De bilag som vedlægges på et 
rimeligt niveau relevante for 
casen og har en kvalitet som 
styrker casen. 
Eleven kan med en del 
sikkerhed, i sin mundtlige 
præsentation uddybe sin 
faglighed og inddrage andre 
elementer fra undervisningen. 
Eleven fremstår på et rimeligt 
niveau sikker i sine faglige 
termer. 

Den jævne præstation der 
giver karakteren 4, samt 
vurdering af sværhedsgrad: 

Caseopgaven: 
Eleven har svært ved at 
benytte teori i forhold til casen 
og ikke redegøre for 
sammenhænge. 
Eleven mangler dele af 
retningslinjerne for 
caseopgaven i sin opgave. 
Der er ikke en direkte 
sammenhæng imellem 
problemformulering og 
konklusion. 

Mundtlig præstation: 
Eleven har ikke skrevet en 
konklusion, men er i stand til 
at konkludere mundtligt. 
Eleven mangler overblik over 
egen opgave. 

Sværhedsgrad: 
Omsætning af teori til praksis 
Fagligt ordforråd 
Inddragelse af fagområder 



02 

Karakteren 02 gives for 
den tilstrækkelige 
præstation, der 
demonstrerer den 
minimalt acceptable grad 
af opfyldelse af fagets mål. 

Eleven kan på et acceptabelt 
niveau i sin case inddrage 
teoretisk viden og henvise til 
forskellige teoretikere som er 
relevante for social og 
sundhedsområdet. 
Eleven har på et acceptabelt 
niveau i sin case korrekte 
kildehenvisninger. 
Eleven er på et acceptabelt 
niveau i stand til at strukturere 
sin konklusion i samme logiske 
rækkefølge som casen. 
Eleven er lidt usikker i sin 
mundtlige præsentation har 
svært ved at uddybe sin 
faglighed samt inddrage andre 
elementer fra undervisningen. 
Eleven fremstår på et 
acceptabelt niveau sikker i sine 
faglige termer. 

Præstationen som er 
acceptabel og giver karakteren 
02, samt vurdering af 
sværhedsgrad: 

Caseopgaven: 
Kan være at eleven i enkelte 
tilfælde bytter om på navne 
eller betegnelser. 
Eleven har ikke planlagt 
beskrevne aktiviteter som er 
en del af casen. 

Mundtlig præstation: 
Kan være at eleven i enkelte 
tilfælde bytter om på navne 
eller betegnelser. 
Eleven har styr på sin 
faglighed, men er en anelse 
ustruktureret i sin 
fremlæggelse 

Sværhedsgrad: 
Kan i begrænset omfang 
omsætte teori til praksis 
Et begrænset fagligt ordforråd 
Begrænset inddragelse af 
fagområder 

00 

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

Eleven har ikke inddraget 
teoretisk viden og henvise til 
forskellige teoretikere eller er 
relevante for social og 
sundhedsområdet. 
Eleven har i sin case ingen 
kildehenvisninger. 
Eleven har ingen struktur på sin 
konklusion og opbygning af 
caseopgaven. 
Der medfølger ikke bilag til 
caseopgaven. 

Den utilstrækkelige præstation 
giver karakteren 00: 

Caseopgaven: 
Eleven har meget overfladisk 
beskrevet de emner som er 
valgt og kan ikke supplere sin 
faglighed mundtligt 

Sværhedsgrad: 
Ingen krav til sværhedsgrad 



Eleven kan ikke uddybe sin 
faglighed eller inddrage andre 
elementer fra undervisningen. 

-3

Karakteren -3 gives for den 
helt uacceptable 
præstation. 

Eleven har på ingen måde 
opfyldt kriterierne for sin 
caseopgave. 

Den helt uacceptable 
præstation der giver 
karakteren -3: 

Caseopgaven: 
Eleven kan ikke beskrive sin 
faglige kunnen, ud fra kravene 
i caseopgaven. 

Mundtlig præstation: 
Eleven kan ikke kommunikere 
fagligt ud fra kravene i 
caseopgaven. 

Sværhedsgrad: 
Ingen krav til sværhedsgrad 



Bedømmelse af sociale og personlige kompetencer 
Ved bedømmelse af de konkrete opgaver i læringselementerne, indgår også en bedømmelse af elevens 
sociale og personlige kompetencer ud fra nedenstående skema. 

Afsluttende bedømmelse af grundforløbet 
Grundforløbet afsluttes med en afsluttende prøve efter eksamensreglerne. 

Når det uddannelsesspecifikke fag afsluttes, får eleven en standpunktsbedømmelse inden 
grundforløbsprøven. Læreren vurderer elevens standpunkt i forhold til fagets mål.  

Til brug for bedømmelsen er der udarbejdet et sæt gennerelle bedømmelseskriterier, som skal anvendes ved 
bedømmelsen og votering. Ved bedømmelsen er der fokus på målopfyldelse i forhold til eksaminandens 
præstation under udførsel af opgaven. Censor og eksaminator meddeler karakteren til eksaminanden 
umiddelbart efter voteringen.  

Karakter Beskrivelse Afvejning af sociale og personlige kompetencer for den aktuelle 
karakter   

12 Den fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af fagets mål, med 
ingen eller uvæsentlige mangler. 

· Udviser udpræget grad selvstændighed og ansvarsfølelse
· Er god til samarbejde og udvise empati
· Kan kommunikere på højt plan (fx giver konstruktiv
feedback)
· Udviser høj grad af fleksibilitet
· Er omstillingsparat

10 Den fortrinlige præstation, der 
demonstrerer omfattende 
opfyldelse af fagets mål, med 
nogle mindre væsentlige mangler. 

· Udviser selvstændighed og ansvarsfølelse
· Er god til samarbejde og kommunikere samt kan udvise
empati
· Er omstillingsparat og fleksibel

7 Den gode præstation, der 
demonstrerer opfyldelse af fagets 
mål, med en del mangler. 

· Kan efter igangsætning arbejde selvstændigt og udvise
ansvarsfølelse
· Kan samarbejde og kommunikere
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel

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

· Udviser efter igangsætning begrænset evne til arbejde
selvstændigt og udvise ansvarsfølelse
· Kan samarbejde og kommunikere
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel

02 Der demonstrerer den minimalt 
acceptable grad af opfyldelse af 
fagets mål. 

· Udviser efter igangsætning ringe evne til at arbejde
selvstændigt og udviser ringe ansvarsfølelse
· Har svært ved samarbejde og kommunikere
· Er begrænset omstillingsparat og fleksibel

00 Den utilstrækkelige præstation, 
der ikke demonstrerer en 
acceptabel grad af opfyldelse af 
fagets mål. 

· Udviser ringe evne til at arbejde selvstændigt og udviser
ingen ansvarsfølelse
· Har svært ved samarbejde og kommunikere

-3 Den helt uacceptable præstation. · Udviser ingen selvstændighed eller ansvarsfølelse
· Kan ikke samarbejde eller kommunikere



Den afsluttende bedømmelsen foretages af en censor og eksaminandens lærer, der er eksaminator ved 
prøven. Det påhviler skolen at sikre at censor har den fornødne indsigt i uddannelsen og at han/hun lever op 
til kravet for bedømmere jf. eksamensbekendtgørelsen. Eksaminator og censor være til stede under hele 
prøven, dog med mulighed for at afholde korte pauser undervejs. Der er udarbejdet en censorvejledning til 
hjælp for censoren. 

Helhedsvurdering 
Grundforløbsbeviset udstedes på grundlag af helhedsvurderingen. 

Formålet med helhedsvurderingen er, at give en samlet vurdering af, om eleven har opnået de nødvendige 
faglige, almene og personlige kompetencer i grundforløbet for at kunne fortsætte uddannelsen i 
hovedforløb. 

Helhedsvurderingen kan resultere i: 

• Et grundforløbsbevis uden bemærkninger
• Et grundforløbsbevis med bemærkninger
• Intet grundforløbsbevis men en dokumentation

2.7 Eksamensregler 

Eksamensreglerne kan ses under skolens generelle undervisningsplan punkt 1.5 

2.8 Samarbejde med det faglige udvalg og virksomheden om afholdelse af prøver og udstedelse af 
bevis 

Vi drøfter på LUU hele uddannelsen og opbygningen af LUP. Udvalget gennemser og godkender 
projektopgaver udfærdiget i afdelingen.  

Vi samarbejder med de øvrige erhvervsskoler på Sjælland vedr. den afsluttende prøve. Censorer hentes både 
i erhvervslivet og på andre skoler.  

2.9 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 

Inden opstart på grundforløbet foregår der en helhedsvurdering af elevens egnethed til at gennemføre hele 
uddannelsen.  

Hvis eleven ikke kan finde en praktikplads inden/under grundforløbet, tilbydes eleven at komme i 
skolepraktik, hvis eleven overholder de nedenstående betingelser, samt bliver vurderet egnet efter afsluttet 
grundforløb. Hvis grundforløbet er bestået, betragtes eleven som fagligt egnet til skolepraktik. 

Kontaktlæreren udfører sammen med eleven en EMMA vurdering (Egnet, fagligt Mobil, geografisk Mobil, 
Aktivt praktikpladssøgende) af eleven i forbindelse med afslutningen af grundforløbet. Her følges der op på 
elevens praktikplads søgning, og om eleven har en opdateret CV på www.praktikpladsen.dk  

Eleven er forpligtet til løbende at søge praktikpladser i indgangen og til at gøre rede for, hvilke praktikpladser 
der er søgt, og med hvilket resultat. 



Procedurer og regler herfor vil eleverne blive introduceret til undervejs på grundforløbet af elevens 
kontaktlærer og praktikpladscenteret.  

Kontaktlæreren følger op på elevens praktikpladssøgning ved de ugentlige elevsamtaler. 

2.10 skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelse med 
adgangsbegrænsning  

Eleverne indkaldes til individuelle samtaler med henblik på optagelse på Gf, så kvote pladserne tildeles de 
elever der er bedst egnet og motiveret 

2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr 

Skolen følger de gældende regler for ansatte på Erhvervsskoler. 

2.12 overgangsordninger  

Elever fra gammel ordning der ikke har afsluttet grundforløbet, og ønsker at overgå til den nye ordning. 

Elever der har afsluttet et grundforløb på gammel ordning, men ønsker at overgå til den nye bekendtgørelse. 

Læringsaktiviteter 



 LA Tandklinik assistent uddannelsen 

UDDANNELSE: Tandklinikuddannelsen GF2 

VARIGHED: 20 uger 

LÆRER: Dorthe og Berit 

FORMÅL (ELEVRETTET BESKRIVELSE):  

Tandklinikassistent uddannelsen på GF2, kommer du til at lære og arbejde med de kliniske fag. 
Du kommer til at lære om tændernes funktion og tandbehandlinger. 
Du får undervisning i følgende fag: Psykologi, arbejdsmiljø, ergonomi, førstehjælp, naturfag, samt 
fagrelevante fag, som klargøring af instrumenter og assisterer tandlægen. Selvstændige opgaver for 
klinikassistenten er blandt andet, at tage røntgenbilleder og tage af patientens tænder.  
Desuden skal du en uge i øvelses praktik hos en tandlæge, hvor du selv skal finde din praktikplads. 
Der er indlagt projekter og valgfag i forløbet. 

Du skal være mødestabil og studie aktiv og kan lide at arbejde med mennesker. 
Jobbet som klinikassistent kræver at du er fingernem og har sans for orden og hygiejne. 
Du skal købe grundbogen til tandklinikassistent uddannelsen og den koster ca. 600,kr. 

DIDAKTISKE METODER OG LÆRINGSMILJØ: 

Undervisningen kommer til at foregå på tandklinikken samt i teori lokaler og i værkstedet. 

Du vil komme til at arbejde med praktiske opgaver og behandling. 

Du vil blive undervist teoretisk ud fra grundbogen og du skal også lave projekter, som omhandler emner du 
vil møde på tandklinikken. 



FAGETS INDHOLD (LÆRINGSELEMENTER): 

 

 

 

Tand Intro 
forløb GF2 

I intro forløbet ( 2 uger ) kommer du til at arbejde med lærings stile. Du skal i 
samarbejde med andre elever, løse flere opgaver om faget og andre relevante tiltag i 
uddannelsen. Der skal tages foto af dig, som vil blive lagt ind på skolens elevplan. Du 
kommer til at arbejde på klinikken og i værkstedet, med nogle praktiske opgaver.. 
Intro forløbet afsluttes med en evaluering. 

 

 

Tand 
klinikass. 
psykologi  

I dette fag er der fokus på menneskets udvikling, behov og identitets dannelse. 

Du vil i dette fag stifte bekendtskab med nogle begreber og termer som du vil møde 
mange gange i din uddannelse. 
 
Du skal i dette modul arbejde med at kunne se hvordan teori og praksis hænger 
sammen, 
ligesom du vil skulle arbejde med at kunne planlægge, igangsætte og evaluere 
aktiviteter. 
 
 

Tand 
klinikass.-og 
patienten GF2 

I de 9 uger du er her skal du opnå forskellige kompetencer. 

Du skal lærer noget om service og administration, som indebære patientinformation 
om behandlinger, omkring kvalitet og etik. Derfor skal du i virksomhedsforlagt 
undervisning på en tandklinik i en uge, som du selv finder. 

Du skal lærer om røntgenstrålernes virkemåde samt klargøre til røntgenoptagelser og 
strålebeskyttelse. 

Desuden skal du sikre at du kan overholde den kliniks hygiejne og assistere ved 
simple behandlinger. 

 

 
Tand naturfag 
GF2 

I naturfag kommer du til at arbejde med ernæring /  omsætning af  energi i kosten, 
samt næringsstoffer og vitaminer og mineraler. 

Syre og base, rengøringsmidler og fluor i faglige beregninger. 

Du kommer også til at arbejde med kemiske stoffer m.m.  

Naturfag er på F-niveau 

Du skal eventuelt til eksamen, hvis faget bliver udtrukket. 



 
Tand 
odontologi 
GF2 

Der er faste procedure for klinisk hygiejne og regler der skal overholdes i henhold til 
lov om hygiejne på tandklinikker ((prædesinfektion, desinfektion og sterilisation ).  
 
Der skal også være viden og forståelse for smitterisici og sygdomsforebyggelse. 

 

Herunder mikroorganismernes levevilkår og udvikling.  Da det er dit ansvar at kende 
til smitte risici på tandklinikken, er det vigtigt at du kender til de forskellige 
smittemåder og den kliniske hygiejne. 

Du kommer også til at lære om caries og simple tandbehandlinger, samt materialer, 
som anvendes på klinikken. 

Der vil også være projekt om sundhed og livsstil, samt første hjælp. 

 

 

 

 
Tand valgfag 
GF 2 

Produktudvikling "Madprojekt" 

Her arbejder du i små grupper hvor i skal produktudvikle, fra usund mad til sund mad. 
Det skal produceres og lanceres til en bestemt målgruppe, med næringsindhold, 
vitaminer, mineraler og proteiner samt kalorier beregninger.  

Projektet skal beskrives og fremlæggelse til bedømmelsen efter 7 trins skalaen. 

Undervisningen foregår i køkkenet. 
 

 

 

 

 

 



EVALUERING: 

 
Hvornår Format Værdi 

Efter 14 dage  Prøve   Formativ  

Løbende pr. opgave Skriftlige prøver  Formativ  

   

Eksamen  Mundtlig med portefølje  100% 

 

BEDØMMELSESKRITERIER: 

 
Du bliver igennem forløbet bedømt i diverse fag og skal opnå alle kompetencer for at du kan komme til 
grundforløbseksamen. 
Du skal til eksamen enten i naturfag eller psykologi som bliver udtrukket af skolen. Her bliver du bedømt efter 
7 trins skalaen. 
 

 

 
Evalueringsinstrukti
on Behandlinger 

Trin 

  

Fagligt fokus Bedømmelseskriterier 

12 

  

Den 
fremragend
e 
præstation 

Tilrettelægge assistancen 

 Eleven kan: 

•         tilrettelægge 
hensigtsmæssig 
arbejdsgang til 
behandling 

•         vurdere det praktiske 
forløb 

•         sørge for daglig pleje af 
klinikudstyret og betjene 
det 

•         udvælge instrumenter 
og klargøre materialer på 
faglig, sundheds-, 
sikkerheds- og 
hygiejnemæssig 
forsvarlig måde 

Praktisk: 

Eleven arbejder selvstændigt, 
målrettet, 
hensigtsmæssigt og reflekteret gennem 
alle arbejdsprocesser i hele forløbet. 

  

Eleven kan begrunde og håndtere alle 
arbejdsprocesser sikkert og 
faglig korrekt. 

  

Eleven kan på en 
faglig korrekt og pædagogisk måde 
informere patienten. 

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig hensigtsmæssig og korrekt må
de. 



•         indhente information, 
som er af betydning for 
patientens almene 
sundhedstilstand 

•         tilrettelægge 
patientinformation 

  

Teoretisk: 

Eleven 
udviser udtømmende og sikker viden 
om væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig hensigtsmæssig og korrekt må
de 

  

  

Udføre firhændig assistance: 

 Eleven kan: 

•         gennemføre 
hensigtsmæssig 
assistance ved behandling 

•         arbejde på faglig, 
sundheds-, sikkerheds- og 
hygiejnemæssig 
forsvarlig måde ud fra 
gældende love og regler 

•         stræbe efter at begrænse 
de daglige 
arbejdsbelastninger 

•         med 
situationsfornemmelse 
sørge for kundepleje 
under overholdelse af 
tavshedspligten og med 
respekt for patientens 
selvbestemmelsesret 

•         vise forståelse for 
patientens smerter og 
angst 

•         vurdere patientens behov 
og give 
patientinformation 

Udføre afrydning 

 Eleven kan: 

•         udføre klinikhygiejne 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske 
forskrifter, så smitterisici 
begrænses 

•         vurdere arbejdets 
kvalitet 



•         håndtere affald så 
sikkerheds- og 
miljøhensyn overholdes 

Udføre administrative 
opgaver 

Eleven kan:            

•         føre journaler ved 
undersøgelse 

Udføre radiologisk assistance 

Eleven kan: 

•         fremkalde/efterbehandle
, montere og journalisere 
røntgenbilleder med 
overholdelse af 
gældende love og 
bekendtgørelser 

•         udføre og dokumentere 
den lovpligtige løbende 
konstanskontrol af 
filmsværtning, 
fremkaldning, 
mørkekammer/dagslysbo
ks og filmældning 

  

 
 

  

Trin 

  

Fagligt fokus Bedømmelseskriterier 

10 

  

Den 
fortrinlige 
præstation 

Tilrettelægge assistancen 

 Eleven kan: 

•         tilrettelægge 
hensigtsmæssig 
arbejdsgang til behandling 

•         vurdere det praktiske 
forløb 

•         sørge for daglig pleje af 
klinikudstyret og betjene 
det 

Praktisk: 

Eleven arbejder selvstændigt, 
målrettet, 
hensigtsmæssigt og reflekteret gennem 
alle arbejdsprocesser i hele forløbet. 

  

Eleven kan begrunde og håndtere alle 
arbejdsprocesser sikkert og 
faglig korrekt. 

  



•         udvælge instrumenter og 
klargøre materialer på 
faglig, sundheds-, 
sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde 

•         indhente information, som 
er af betydning for 
patientens almene 
sundhedstilstand 

•         tilrettelægge 
patientinformation 

Eleven kan på en 
faglig korrekt og pædagogisk måde 
informere patienten. 

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig korrektmåde. 

  

Teoretisk: 

Eleven 
udviser omfattende og sikker viden 
om væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig korrektmåde 

  

Udføre firhændig assistance: 

 Eleven kan: 

•         gennemføre 
hensigtsmæssig assistance 
ved behandling 

•         arbejde på faglig, 
sundheds-, sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde ud fra gældende love 
og regler 

•         stræbe efter at begrænse de 
daglige arbejdsbelastninger 

•         med situationsfornemmelse 
sørge for kundepleje under 
overholdelse af 
tavshedspligten og med 
respekt for patientens 
selvbestemmelsesret 

•         vise forståelse for 
patientens smerter og angst 

•         vurdere patientens behov 
og give patientinformation 

Udføre afrydning 

 Eleven kan: 

•         udføre klinikhygiejne 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske forskrifter, 
så smitterisici begrænses 

•         vurdere arbejdets kvalitet 



•         håndtere affald så 
sikkerheds- og 
miljøhensyn overholdes 

Udføre administrative opgaver 

Eleven kan:            

•         føre journaler ved 
undersøgelse 

Udføre radiologisk assistance 

Eleven kan: 

•         fremkalde/efterbehandle, 
montere og journalisere 
røntgenbilleder med 
overholdelse af gældende 
love og bekendtgørelser 

•         udføre og dokumentere 
den lovpligtige løbende 
konstanskontrol af 
filmsværtning, 
fremkaldning, 
mørkekammer/dagslysboks 
og filmældning 

  

  

 
 

  

Trin 

  

Fagligt fokus Bedømmelseskriterier 
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Den gode 
præstation 

Tilrettelægge assistancen 

 Eleven kan: 

•         tilrettelægge 
hensigtsmæssig 
arbejdsgang til behandling 

•         vurdere det praktiske 
forløb 

•         sørge for daglig pleje af 
klinikudstyret og betjene 
det 

Praktisk: 

Eleven arbejder selvstændigt, 
sikkert og hensigtsmæssigt gennem 
alle arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven 
kan begrunde og håndtere alle 
arbejdsprocesser fagligt korrekt. 

  



•         udvælge instrumenter og 
klargøre materialer på 
faglig, sundheds-, 
sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde 

•         indhente information, som 
er af betydning for 
patientens almene 
sundhedstilstand 

•         tilrettelægge 
patientinformation 

Eleven kan på en 
faglig korrekt og pædagogisk måde 
informere patienten. 

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig rimelig korrekt måde. 

  

Teoretisk: 

Eleven udviser sikkerviden om 
væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig rimelig korrekt måde. 

  

Udføre firhændig assistance: 

 Eleven kan: 

•         gennemføre 
hensigtsmæssig assistance 
ved behandling 

•         arbejde på faglig, 
sundheds-, sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde ud fra gældende love 
og regler 

•         stræbe efter at begrænse de 
daglige arbejdsbelastninger 

•         med situationsfornemmelse 
sørge for kundepleje under 
overholdelse af 
tavshedspligten og med 
respekt for patientens 
selvbestemmelsesret 

•         vise forståelse for 
patientens smerter og angst 

•         vurdere patientens behov 
og give patientinformation 

Udføre afrydning 

 Eleven kan: 

•         udføre klinikhygiejne 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske forskrifter, 
så smitterisici begrænses 

•         vurdere arbejdets kvalitet 



•         håndtere affald så 
sikkerheds- og 
miljøhensyn overholdes 

Udføre administrative opgaver 

Eleven kan:            

•         føre journaler ved 
undersøgelse 

Udføre radiologisk assistance 

Eleven kan: 

•         fremkalde/efterbehandle, 
montere og journalisere 
røntgenbilleder med 
overholdelse af gældende 
love og bekendtgørelser 

•         udføre og dokumentere 
den lovpligtige løbende 
konstanskontrol af 
filmsværtning, 
fremkaldning, 
mørkekammer/dagslysboks 
og filmældning 
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Den 
jævne 
præstation 

Tilrettelægge assistancen 

 Eleven kan: 

•         tilrettelægge 
hensigtsmæssig 
arbejdsgang til behandling 

•         vurdere det praktiske 
forløb 

•         sørge for daglig pleje af 
klinikudstyret og betjene 
det 

Praktisk: 

Eleven arbejder usikkert og 
i mindre grad 
hensigtsmæssigt gennem 
alle arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan håndtere alle 
arbejdsprocesser usikkert og 
faglig tilfredsstillende. 



•         udvælge instrumenter og 
klargøre materialer på 
faglig, sundheds-, 
sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde 

•         indhente information, som 
er af betydning for 
patientens almene 
sundhedstilstand 

•         tilrettelægge 
patientinformation 

  

Eleven kan på en 
faglig korrekt måde 
informere patienten. 

Eleven kan udtrykke dette 
på en 
sproglig forståeligmåde. 

  

Teoretisk: 

Eleven udviser usikkerviden 
om væsentlige faglige 
aspekter i hele forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette 
på en 
sproglig forståeligmåde 

  

Udføre firhændig assistance: 

 Eleven kan: 

•         gennemføre 
hensigtsmæssig assistance 
ved behandling 

•         arbejde på faglig, 
sundheds-, sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde ud fra gældende love 
og regler 

•         stræbe efter at begrænse de 
daglige arbejdsbelastninger 

•         med situationsfornemmelse 
sørge for kundepleje under 
overholdelse af 
tavshedspligten og med 
respekt for patientens 
selvbestemmelsesret 

•         vise forståelse for 
patientens smerter og angst 

•         vurdere patientens behov 
og give patientinformation 

Udføre afrydning 

 Eleven kan: 

•         udføre klinikhygiejne 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske forskrifter, 
så smitterisici begrænses 

•         vurdere arbejdets kvalitet 



•         håndtere affald så 
sikkerheds- og 
miljøhensyn overholdes 

Udføre administrative opgaver 

Eleven kan:            

•         føre journaler ved 
undersøgelse 

Udføre radiologisk assistance 

Eleven kan: 

•         fremkalde/efterbehandle, 
montere og journalisere 
røntgenbilleder med 
overholdelse af gældende 
love og bekendtgørelser 

•         udføre og dokumentere 
den lovpligtige løbende 
konstanskontrol af 
filmsværtning, 
fremkaldning, 
mørkekammer/dagslysboks 
og filmældning 
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Den 
tilstrækkelige 

præstation 

Tilrettelægge assistancen 

 Eleven kan: 

•         tilrettelægge 
hensigtsmæssig 
arbejdsgang til behandling 

•         vurdere det praktiske 
forløb 

•         sørge for daglig pleje af 
klinikudstyret og betjene 
det 

Praktisk: 

Eleven arbejder meget 
usikkert gennem alle 
arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan håndtere alle 
arbejdsprocesser usikkert og 
på en faglig netop 
acceptabel måde. 



•         udvælge instrumenter og 
klargøre materialer på 
faglig, sundheds-, 
sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde 

•         indhente information, som 
er af betydning for 
patientens almene 
sundhedstilstand 

•         tilrettelægge 
patientinformation 

  

Eleven kan på en 
faglig usikker måde 
informere patienten. 

Eleven kan udtrykke dette 
på en sproglig netop 
forståelig måde. 

  

Teoretisk: 

Eleven udviser usikkerviden 
om væsentlige faglige 
aspekter i hele forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette 
på en sproglig netop 
forståelig måde 

  

Udføre firhændig assistance: 

 Eleven kan: 

•         gennemføre 
hensigtsmæssig assistance 
ved behandling 

•         arbejde på faglig, 
sundheds-, sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde ud fra gældende love 
og regler 

•         stræbe efter at begrænse de 
daglige arbejdsbelastninger 

•         med situationsfornemmelse 
sørge for kundepleje under 
overholdelse af 
tavshedspligten og med 
respekt for patientens 
selvbestemmelsesret 

•         vise forståelse for 
patientens smerter og angst 

•         vurdere patientens behov 
og give patientinformation 

Udføre afrydning 

 Eleven kan: 

•         udføre klinikhygiejne 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske forskrifter, 
så smitterisici begrænses 

•         vurdere arbejdets kvalitet 



•         håndtere affald så 
sikkerheds- og 
miljøhensyn overholdes 

Udføre administrative opgaver 

Eleven kan:            

•         føre journaler ved 
undersøgelse 

Udføre radiologisk assistance 

Eleven kan: 

•         fremkalde/efterbehandle, 
montere og journalisere 
røntgenbilleder med 
overholdelse af gældende 
love og bekendtgørelser 

•         udføre og dokumentere 
den lovpligtige løbende 
konstanskontrol af 
filmsværtning, 
fremkaldning, 
mørkekammer/dagslysboks 
og filmældning 
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Den 
utilstrække-
lige 

præstation 

Tilrettelægge assistancen 

 Eleven kan: 

•         tilrettelægge 
hensigtsmæssig 
arbejdsgang til behandling 

•         vurdere det praktiske 
forløb 

•         sørge for daglig pleje af 
klinikudstyret og betjene 
det 

Praktisk: 

Eleven 
arbejder utilstrækkeligt gennem 
alle arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan ikke håndtere alle 
arbejdsprocesser på en 
faglig acceptabel måde. 

  



•         udvælge instrumenter og 
klargøre materialer på 
faglig, sundheds-, 
sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde 

•         indhente information, som 
er af betydning for 
patientens almene 
sundhedstilstand 

•         tilrettelægge 
patientinformation 

Eleven kan kun på 
en utilstrækkelig faglig måde 
informere patienten. 

Eleven kan kun udtrykke dette 
på en sproglig svært 
forståelig måde. 

  

Teoretisk: 

Eleven 
udviser utilstrækkelig viden om 
væsentlige faglige aspekter i 
hele forløbet. 

  

Eleven kan kun udtrykke dette 
på en sproglig svært 
forståelig måde 

  

Udføre firhændig assistance: 

 Eleven kan: 

•         gennemføre 
hensigtsmæssig assistance 
ved behandling 

•         arbejde på faglig, 
sundheds-, sikkerheds- og 
hygiejnemæssig forsvarlig 
måde ud fra gældende love 
og regler 

•         stræbe efter at begrænse de 
daglige arbejdsbelastninger 

•         med situationsfornemmelse 
sørge for kundepleje under 
overholdelse af 
tavshedspligten og med 
respekt for patientens 
selvbestemmelsesret 

•         vise forståelse for 
patientens smerter og angst 

•         vurdere patientens behov 
og give patientinformation 

Udføre afrydning 

 Eleven kan: 

•         udføre klinikhygiejne 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske forskrifter, 
så smitterisici begrænses 

•         vurdere arbejdets kvalitet 



•         håndtere affald så 
sikkerheds- og 
miljøhensyn overholdes 

Udføre administrative opgaver 

Eleven kan:            

•         føre journaler ved 
undersøgelse 

Udføre radiologisk assistance 

Eleven kan: 

•         fremkalde/efterbehandle, 
montere og journalisere 
røntgenbilleder med 
overholdelse af gældende 
love og bekendtgørelser 

•         udføre og dokumentere 
den lovpligtige løbende 
konstanskontrol af 
filmsværtning, 
fremkaldning, 
mørkekammer/dagslysboks 
og filmældning 
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Den 
fremragende 
præstation 

Eleven kan: 

•        tilrettelægge og 
gennemføre en 
optimal procedure 
for klinikhygiejne, 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske 
forskrifter, ved 
arbejdet i 
sterilisationsrummet, 
så smittericisi så vidt 
muligt fjernes for 
såvel patient som 
klinikpersonale 

•        vurdere arbejdets 
kvalitet 

•        stræbe efter at 
begrænse de daglige 
arbejdsbelastninger 

•        vælge korrekt 
rengørings-, 
desinfektions- og 
sterilisationsmetode 
til tandklinikkens 
utensilier, 
tandtekniske 
arbejder, klinikkens 
apparatur og udstyr 

•        vurdere og vælge 
mellem de på 
markedet værende 
hygiejniske 
hjælpemidler 

  

Praktisk: 

Eleven arbejder selvstændigt, målrettet, 
hensigtsmæssigt og reflekteret gennem 
alle arbejdsprocesser i hele forløbet. 

  

Eleven kan begrunde og håndtere alle 
arbejdsprocesser sikkert og 
faglig korrekt. 

  

Teoretisk: 

Eleven 
udviser udtømmende og sikker viden om 
væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig hensigtsmæssig og korrekt måde 
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Den 
fortrinlige 
præstation 

Eleven kan: 

•        tilrettelægge og 
gennemføre en 
optimal procedure 
for klinikhygiejne, 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske 
forskrifter, ved 
arbejdet i 
sterilisationsrummet, 
så smittericisi så vidt 
muligt fjernes for 
såvel patient som 
klinikpersonale 

•        vurdere arbejdets 
kvalitet 

•        stræbe efter at 
begrænse de daglige 
arbejdsbelastninger 

•        vælge korrekt 
rengørings-, 
desinfektions- og 
sterilisationsmetode 
til tandklinikkens 
utensilier, 
tandtekniske 
arbejder, klinikkens 
apparatur og udstyr 

•        vurdere og vælge 
mellem de på 
markedet værende 
hygiejniske 
hjælpemidler 

  

Praktisk: 

Eleven arbejder selvstændigt, 
målrettet, 
hensigtsmæssigt og reflekteret gennem 
alle arbejdsprocesser i hele forløbet. 

  

Eleven kan begrunde og håndtere alle 
arbejdsprocesser sikkert og 
faglig korrekt. 

  

Teoretisk: 

Eleven 
udviser omfattende og sikker viden 
om væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig korrektmåde 
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Den gode 
præstation 

Eleven kan: 

•        tilrettelægge og 
gennemføre en 
optimal procedure 
for klinikhygiejne, 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske 
forskrifter, ved 
arbejdet i 
sterilisationsrummet, 
så smittericisi så vidt 
muligt fjernes for 
såvel patient som 
klinikpersonale 

•        vurdere arbejdets 
kvalitet 

•        stræbe efter at 
begrænse de daglige 
arbejdsbelastninger 

•        vælge korrekt 
rengørings-, 
desinfektions- og 
sterilisationsmetode 
til tandklinikkens 
utensilier, 
tandtekniske 
arbejder, klinikkens 
apparatur og udstyr 

•        vurdere og vælge 
mellem de på 
markedet værende 
hygiejniske 
hjælpemidler 

  

Praktisk: 

Eleven arbejder selvstændigt, 
sikkert og hensigtsmæssigt gennem 
alle arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven 
kan begrunde og håndtere alle 
arbejdsprocesser fagligt korrekt. 

  

Teoretisk: 

Eleven udviser sikkerviden om 
væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette på en 
sproglig rimelig korrekt måde. 
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Den 
jævne 
præstation 

Eleven kan: 

•        tilrettelægge og 
gennemføre en optimal 
procedure for 
klinikhygiejne, efter 
gældende toxiologiske og 
bakteriologiske forskrifter, 
ved arbejdet i 
sterilisationsrummet, så 
smittericisi så vidt muligt 
fjernes for såvel patient 
som klinikpersonale 

•        vurdere arbejdets kvalitet 

•        stræbe efter at begrænse 
de daglige 
arbejdsbelastninger 

•        vælge korrekt rengørings-, 
desinfektions- og 
sterilisationsmetode til 
tandklinikkens utensilier, 
tandtekniske arbejder, 
klinikkens apparatur og 
udstyr 

•        vurdere og vælge mellem 
de på markedet værende 
hygiejniske hjælpemidler 

  

Praktisk: 

Eleven arbejder usikkert og 
i mindre grad 
hensigtsmæssigt gennem 
alle arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan håndtere alle 
arbejdsprocesser usikkert og 
faglig tilfredsstillende. 

  

Teoretisk: 

Eleven udviser usikkerviden 
om væsentlige faglige 
aspekter i hele forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette 
på en 
sproglig forståeligmåde 
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Den 
tilstrækkelige 
præstation 

  

Eleven kan: 

•        tilrettelægge og 
gennemføre en 
optimal procedure 
for klinikhygiejne, 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske 
forskrifter, ved 
arbejdet i 
sterilisationsrummet, 
så smittericisi så vidt 
muligt fjernes for 
såvel patient som 
klinikpersonale 

•        vurdere arbejdets 
kvalitet 

•        stræbe efter at 
begrænse de daglige 
arbejdsbelastninger 

•        vælge korrekt 
rengørings-, 
desinfektions- og 
sterilisationsmetode 
til tandklinikkens 
utensilier, 
tandtekniske 
arbejder, klinikkens 
apparatur og udstyr 

•        vurdere og vælge 
mellem de på 
markedet værende 
hygiejniske 
hjælpemidler 

  

Praktisk: 

Eleven arbejder meget 
usikkert gennem alle 
arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan håndtere alle 
arbejdsprocesser usikkert og 
på en faglig netop 
acceptabel måde. 

  

  

Teoretisk: 

Eleven udviser usikkerviden 
om væsentlige faglige 
aspekter i hele forløbet. 

  

Eleven kan udtrykke dette 
på en sproglig netop 
forståelig måde 
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Den 
utilstrække-
lige 
præstation 

  

Eleven kan: 

•        tilrettelægge og 
gennemføre en 
optimal procedure 
for klinikhygiejne, 
efter gældende 
toxiologiske og 
bakteriologiske 
forskrifter, ved 
arbejdet i 
sterilisationsrummet, 
så smittericisi så vidt 
muligt fjernes for 
såvel patient som 
klinikpersonale 

•        vurdere arbejdets 
kvalitet 

•        stræbe efter at 
begrænse de daglige 
arbejdsbelastninger 

•        vælge korrekt 
rengørings-, 
desinfektions- og 
sterilisationsmetode 
til tandklinikkens 
utensilier, 
tandtekniske 
arbejder, klinikkens 
apparatur og udstyr 

•        vurdere og vælge 
mellem de på 
markedet værende 
hygiejniske 
hjælpemidler 

  

Praktisk: 

Eleven 
arbejder utilstrækkeligt gennem 
alle arbejdsprocesser i hele 
forløbet. 

  

Eleven kan ikke håndtere alle 
arbejdsprocesser på en 
faglig acceptabel måde. 

  

  

Teoretisk: 

Eleven 
udviser utilstrækkelig viden om 
væsentlige faglige aspekter i 
hele forløbet. 

  

Eleven kan kun udtrykke dette 
på en sproglig svært 
forståelig måde 

  

 

 




