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LUP Tandklinikassistent GF2 
 
Niveau 1 

1. Generelt for skolen 
 
På EUC Nordvestsjælland arbejder vi målrettet på at tilbyde vores elever den bedste undervisning. 
Med dét udgangspunkt har EUC udarbejdet et fælles pædagogisk og didaktisk grundlag. Dette er 
udgangspunktet for undervisningen og skal udfolde den enkelte elevs potentialer bedst muligt. Med 
strategiplanen Vækst, udvikling & kvalitet (2018-22) har EUC Nordvestsjælland en offensiv strategi for 
de kommende år. 
 

1.1 Praktiske oplysninger  
 
EUC Nordvestsjælland er en kombinationsskole med gymnasier, erhvervsuddannelser, 10. klasse samt 
efteruddannelse. 
 
Skolen har 23 erhvervsuddannelser: Detail, Elektriker, Ernæringsassistent, Eventkoordinator, 
Glarmester, Handel, Industritekniker, Industrioperatør, Kontor (EUX), Lager og terminal, Maler, 
Maskinsnedker, Mekaniker, Murer, Procesoperatør, Smed, Snedker, Struktør, Tagdækker, 
Tandklinikassistent, Teknisk isolatør, Tømrer og Værktøjsuddannelsen 
 
Undervisningen på erhvervsuddannelserne foregår på:  

• Absalonsvej 20, 4300 Holbæk 
• Absalonsvej 14, 4300 Holbæk 
• Audebo Skolevej 6b, 4300 Holbæk 
• Allikelund Gymnasium, J. Hagemann-Petersens Allé 22, 4400 Kalundborg 
• Proces- lager- og transport skolen, Rynkevangen 7-9, 4400 Kalundborg 
• 10. klasse Erhverv, Rådhusvej 75a, 4540 Fårevejle. 

 

1.2 Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag 
 
På baggrund af et fælles pædagogisk udgangspunkt vil vi give den enkelte den bedste uddannelse. 
 
Vi ser læring som både indholds-, interaktions-, deltager-, feedback- og meningsorienteret proces. Det 
betyder at læring sker i samarbejde med lærer, andre elever og faget. 
Vi ønsker at eleven tilegner sig viden og forståelse, anvender viden og udvikler færdigheder, 
kombinerer handlekompetencer og mestrer kreativitet. 
 
Skolen har fokus på følgende: 
• Differentiering 
• Evalueringsfaglighed 
• Klasseledelse 
 
Disse tre fokusområder er principper for undervisningen på skolen.  
(Se nærmere beskrivelse på niveau 2) 
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1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 
 
Skoleundervisningen gennemføres som fuldtidsundervisning. 26 klokketimer er lærerstyrede og resten 
op til 37 timer omfatter lektier, selvstændige opgaver, projekter og andet hjemmearbejde. 

Område/fag Skemalagt tid  Opgaver, forberedelse mm.  
Grundforløb 2 20 uger  
Intro 2 uger  
Odontologi, case 7 uger  
Klinikassistenten, case 7 uger  
Naturfag E 52 timer (2 uger)  
Valgfag 52 timer (2 uger)  
VFU 1 uge  
Eksamen 1 uge  

Arten og placeringen af lektier mv. er fastsat i de enkelte uddannelser. 
 

1.4 Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
 
Kompetencevurdering skal afdække elevens forudsætninger i forhold til fagretning eller uddannelse, 
og skal give eleven et klart billede af sine egne forudsætninger og behov. 
Elevens boglige forudsætning og sprogkundskaber vurderes, samt elevens behov for støtte, der skal 
sikre mulighed for at klare uddannelsen.  
Adgangskravene for at starte uddannelse på EUC, er at fagene dansk og matematik skal være bestået 
med 02. På EUCNVS arbejder vi desuden med uddannelsesplan, som er nærmere beskrevet i 2.3 
 

1.5 Generelle eksamensregler 
 
Indstilling til eksamen: I fag hvor der er krav om aflevering af opgaver og projekter, skal disse 
godkendes af læreren før eleven kan indstilles til eksamen. 
 
Sygeeksamen: Er eksaminanden syg eller må forlade eksamen på grund af sygdom, kræves 
lægeerklæring inden eksaminanden kan indstilles til en ny eksamen.  
 
Udeblivelse fra eksamen: Udebliver en elev fra eksamen skal skolen have meddelelse om årsagen 
hertil senest kl. 12.00 dagen efter eksamen er afholdt. 
 
Reeksamen: En elev kan kun 2 gange deltage i den samme prøve på samme niveau på  
samme uddannelse, dvs. kun være omgænger 1 gang. Den højeste opnåede karakter gælder for EUD. 
Hvis særlige forhold taler for det, kan skolen dispensere, at en elev deltager i yderligere 1 eksamen 
eller prøve. 
 
Klage over eksamen: Såfremt en elev ønsker at klage over en eksamen, skal der senest 14 dage efter 
modtagelsen af karakteren indsendes en skriftlig klage til skolen. Skolen vil herefter behandle klagen. 
Klageren skal præcisere og begrunde klagepunkterne. Begrundelsen kan vedrøre:  

• Eksaminationsgrundlaget, herunder vejledning og de stillede spørgsmål eller opgavers forhold 
til uddannelsens mål, 

• Eksamensforløbet og 
• Bedømmelsen. 
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Standpunktskarakter 
Skal en elev ikke til prøve i et eksamensfag, træder standpunktskarakteren i stedet for 
eksamenskarakteren. 
Der er særlige vilkår ved prøver og eksamen for elever, der har modtaget specialpædagogisk støtte. 
Der henvises i øvrigt til skolens eksamensreglement samt Bekendtgørelsen om prøver og eksamen i 
erhvervsrettede uddannelser. 
Klage over standpunktskarakter indgives til skolen senest 2 uger efter, at eleven har fået karakteren. 
Klagen skal være skriftligt og skal indeholde en begrundelse for klagen. Lederen indhenter 
kommentarer fra læren, hvorefter skolen giver et svar. Der kan ikke klages videre. 
 

 
Niveau 2 

2. Fagretninger 

2.1 Praktiske oplysninger 
Uddannelse: Tandklinikassistent 
Adresse: Absalonsvej 20, 4300 Holbæk 

2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 
 
Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag tager afsæt i tre hovedområder: Differentiering, 
evalueringsfaglighed samt klasseledelse. 
 
Differentiering: Formålet med differentiering er, at alle eleverne motiveres for at lære og udvikle 
deres kompetencer bedst muligt. Undervisningsdifferentiering understøtter, at eleverne skal kunne 
opnå kompetencerne, som er målene for den givne uddannelse. Differentiering giver mulighed for, at 
eleverne kan opnå læringsmålene på forskellige måder, i forskellige tempi og i forskellig grad. Skolen 
vægter inddragelse af pædagogisk IT. Med inddragelse af pædagogisk IT udvikles mere fleksible 
undervisningsmateriale, der understøtter undervisningsdifferentiering og elevernes forskellige veje til 
læringsmål. 
 
Evalueringsfaglighed: Vi har fokus på kompetencemålene, ved at anvende tydelige læringsmål i 
undervisningen.  Med udgangspunkt i læringsmålene, bruges formativ (løbende) evaluering og 
selvevaluering. Evaluering betyder, at elevens fokus på eget ansvar for læring øges, og giver læreren 
grundlag for konstruktiv feedback.  
Ved anvendelse af formativ evaluering som læringsredskab, vil undervisningen løbende kunne 
tilpasses elevernes individuelle niveau. Samtidig sikrer det at alle når kompetencemålene og derved 
motiveres for læring.  
Den summative (afsluttende) evaluering vil også foregå ud fra læringsmål, således at det er tydeligt 
for eleverne, hvad de bliver bedømt på til eksamen.   
 
Klasseledelse: Struktur og tydelighed er udgangspunktet i undervisningen. Det skal være tydeligt for 
såvel lærer som elev, hvilke læringsmål, der skal nås, hvordan og hvornår de skal nås. Læreren sætter 
dagsordenen og styrer undervisningen, og derved sikrer vi at målene nås. Læreren skal justere og 
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tilpasse undervisningen, så alle elever bliver udfordret på deres individuelle niveau. Der er fokus på 
progressiv udvikling, så eleverne bliver så dygtige som muligt. 
 
Undervisningsmaterialer tilpasses niveauet og skal sikre at alle kompetencemål nås.   
 
I undervisningen tages der udgangspunkt i “den gode time”, med en tydelig struktur, synlige 
læringsmål og feedback. Der lægges vægt på 6 nøglestrategier: 

1. Tydelighed og struktur 
2. Tydelige mål, fælles og individuelle 
3. Evaluering 
4. Involvere eleven i egen læreproces 
5. God feedback 
6. Fokus på progression 

 

Skabelon: Timeplan Tid 

Opstart: 
• tydelighed  
• struktur 

Repetition - hvad lavede vi sidst - hvad lærte vi? 
Lærer/underviser eller Elev/elevgruppe 

 

Mål: 
• fælles 
• individuelle 

Læringsmål  - der skal opfyldes i projektet/opgaven  

Progression: 
involvere eleven i 
egen læreproces 

●    Fælles gennemgang 
●    Opgaver individuelt, og i grupper  
●    Praktisk/teoretisk 
●    Mundtligt/skriftligt. 

  

Bevægelse Fx. Begrebskort, Q&B…….   

  PAUSE   

Progression: 
involvere eleven i 
egen læreproces 
  

●    Fælles gennemgang 
●    Opgaver individuelt, og i grupper  
●    Praktisk/teoretisk 
●    Mundtligt/skriftligt. 

  

Afslutning: 
konstruktiv feedback 

Selvevaluering - er målet nået? 
Formativ evaluering/feedback - hvad kan jeg gøre 
anderledes/bedre næste gang?  

  

  
Faglærer og grundfagslærer tilrettelægger forløbet i tæt samarbejde. Fokus er på helhedsorienteret 
undervisning og helhedsorienterede projekter. Eleverne skal gennem den helhedsorienterede 
undervisning lære at bruge deres teoretiske og praktiske færdigheder i sammenhænge. 
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2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
Skolen laver i starten af skoleforløbet en uddannelsesplan. Den laves sammen med den enkelte elev.  
 
Som grundlag laves en kompetencevurdering af eleven i løbet af de 2 første uger. Afklaring skal 
afdække elevens forudsætninger i forhold til fagretning eller uddannelse. 
Vurderingen skal give eleven et klart billede af sine egne forudsætninger og behov. 
 
Elevens boglige forudsætning og sprogkundskaber vurderes ligeledes. Desuden vurderes elevens brug 
for støtte, der skal sikre mulighed for at klare uddannelsen. Det kan være specialpædagogisk støtte, 
længere tid ved prøver, tilvalg af faglig/almen karakter eller brug af andre støttemuligheder. 
 
Skolen vejleder om valg af fagretning / uddannelse. Eleven skal være bedst muligt oplyst om valg af 
uddannelse. 
 
Realkompetencevurdering til elever over 25 år: 

• Realkompetencevurdering (RKV) 
• Formelle kompetencer (som eleven har papir på).  
• Ikke-formelle kompetencer (som kan dokumenteres eksempelvis i forbindelse med job eller 

beskæftigelse i foreningsliv). 
• Uformelle kompetencer (noget eleven har tilegnet sig andre steder). 

 
Vurderingen er grundlaget for godskrivning og evt. afkortning af uddannelsen. 
 
Uddannelsesplanen beskriver hvilken uddannelse, som eleven påtænker at gennemføre. Skolen 
hjælper eleven med at opstille personlige læringsmål for uddannelsesforløbet, herunder hvilken 
undervisning og praktikuddannelse, der skal gennemføres. 
 
Valg af specialefag fremgår af elevens uddannelsesplan. 
 
Skolen oplyser eleven om:  

• Mulighed for på-bygning. 
• Elevhåndbogen, som indeholder: 

1. Elevens uddannelsesplan 
2. Uddannelsesaftale 
3. Egnethed i forhold til skolepraktik 
4. Skolevejledninger 
5. Praktikerklæringer fra virksomhederne 

 
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 optagelsesinterval, hvor der er planlagt 
fælles forløb ind, som alle elever uanset om de har gået 0 eller 10 uger, kan deltage i.  
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2.6 Bedømmelsesplan 
 
Bedømmelsesplanen skal sikre, at eleverne bedømmes på samme grundlag, og ud fra de samme 
kriterier. 
Bedømmelsen skal medvirke til at: 

• klarlægge elevens viden om eget niveau. 
• udpege områder, som kræver forstærket indsats. 
• informere praktiksted og skolesystem. 
• inspirere eleven til yderligere læring. 

 
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et element i skolens kvalitetskoncept.  
 
I forlængelse af skolen pædagogiske indsatser er der særlig fokus på elevens selvevaluering. 
Selvevaluering er en uformel og formativ evalueringsform. Evalueringen sker gennem løbende dialog 
mellem lærer og elev. Formålet med selvevalueringen, er at eleven bliver i stand til selv at vurdere sit 
faglige niveau, og kan vurdere hvordan han/hun når de mål, der er opstillet i uddannelsesplanen. 
Eleven får hermed mere indsigt i og ansvar for sit eget uddannelsesforløb. 
 
På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et godt redskab til at vurdere den enkelte elevs 
udvikling. Al evaluering skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer.  
Fagets bedømmelsesplan, som er beskrevet under den enkelte uddannelse, består af tre dele: 

• Eksaminationsgrundlag (dokumentationer, rapporter, praktisk/teoretisk opgave) 
• Bedømmelsesgrundlag (læringsmål formuleret ud fra kompetencemål) 
• Bedømmelseskriterier (kriterier som er gældende for den afgivet karakter) 

Ved den afsluttende bedømmelse og eksamen skal gives karakter. Der bedømmes enten efter 7 trins-
skalaen eller med godkendt - ikke godkendt. 
 

2.7 Eksamensregler 
 
Se Niveau 1, pkt. 1.5.  Evt. specielle regler gældende for den aktuelle uddannelse 
 

2.8 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
 
Inden opstart på grundforløbet sker der en vurdering af elevens egnethed når uddannelsesplanen 
laves. 
Hvis eleven ikke finder en praktikplads inden/under grundforløbet, kan han/hun komme i 
skolepraktik.  
For at komme i skolepraktik skal eleven vurderes egnet. Ydermere skal eleven opfylde de såkaldte 
EMMA-kriterier.  
Kontaktlæreren udfører sammen med eleven en EMMA vurdering (Egnet, Mobil (fagligt), Mobil 
(geografisk), Aktivt praktikpladssøgende) af eleven. Her følges der op på elevens praktikpladssøgning, 
og om eleven har et 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. 
Eleverne vil blive introduceret til procedurer og undervejs på grundforløbet af kontaktlærer og 
praktikpladscenteret. 
Kontaktlæreren følger op på elevens praktikpladssøgning ved de ugentlige elevsamtaler. 
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Niveau 3 Læringsaktiviteter 

Fag på uddannelsen: Uddannelsesspecifikke fag 
Undervisningsmateriale: ”Tandklinikassistent, Grundforløb” 
 
Kort beskrivelse af uddannelsen 
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 sig 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. 750 kr. 
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. 
 
Kort beskrivelse af projekter: 
Tand Introforløb 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. 
 
Tandklinikassistent 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 klinikassistent- 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. 
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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 kalorieberegninger. 
Projektet skal beskrives og fremlæggelse til bedømmelsen efter 7 trins skalaen. Undervisningen 
foregår i køkkenet. 

 
Tilrettelæggelse af undervisningen:  

Aktivitetsplan 
Antal 
uger 

Odontologi & Klinikassistenten 
 

Psykologi 

2 Intro 
• Faglighed 
• Fagbegreber 

 

Intro 
• Udviklingspsykologi 
• Prægningen i barndommen 
• Forældres betydning for 

personligheds- 
• udviklingen 

7 Tandklinikassistent- og patienten 
• Røntgen 
• Patientstol 
• Klinisk hygiejne 
• Ergonomi 
• Etik og moral 

Projekt & fremlæggelse 

• Den konfliktfyldte familie og 
konsekven- 

• serne 
• Socialpsykologi 
• Vores nære miljø 
• Samfundet omkring os  
• Placeringen i søskendeflokken 
• Selvværd 
• Personlighedsanalyse 

1 Praktik 
• Ansøgning om praktikplads i 

en uge 

• Skole 
• Ungdommen og identitetsdannelse 
• Vælge uddannelse/Blive voksen 

7 Odontologi 
• Arbejdsmiljø 
• Karies 
• Tandudtrækning 
• Sundhedsfremme og 

forbyggelse 
Projekt & fremlæggelse 

Kommunikation 
• Hvad er kommunikation 
• Kommunikationsteorier 
• Transaktionsanalyse  
• Modellen af verden 

 

1 Madprojekt 
• Produktudvikling 
• Sund- og usund kost 

 

• Ord og tonefald 
• Aktiv lytning 
• Kropssprog 
• Overbevisninger (vores sandheder) 
• Adfærd  
• Indstillinger og holdninger 

1 
time/uge 

Idræt/bevægelse 
 

Assertion 

1 dag Stoleprøve 
 

Konflikthåndtering 

 Grundforløbseksamen (Bestået/Ikke 
bestået) 

• Evaluering via kort med spørgsmål 
• Afslutning (Karakterer) 
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Aktivitetsplan Grundfag 
uge Naturfag Valgfag Engelsk F 
33 Intro til naturfag  

• Hvad er Naturfag – prezi 
• Plan over emner/uger 
• Orientering om dokumentationer 
• Evt. eksamen  
• Den naturvidenskabelige metode 

 
Matematik 

● Regningsarter & regnehierarki 
● Lommeregner 
● Massefylde 

Tema 1: Powerpoint about yourself/ 
introduce yourself 

34 Kroppen - Anatomi / fysiologi 
• Teori om kroppens anatomi -prezi 
• Se på muskelfibre  
• Forsøg med forbrænding i 

mitokondrierne – energi omsætning i 
kroppen 

• Løbetur - aerob vs. anaero 

Tema 2: Culture in English spoken 
Countries 
 

35 Cellen 
• Fotosyntese & respiration 
• Lav model af cellen 
• Teori om cellen 
• Fremlæggelse og fremvisning af 

cellemodel 
36 Syre, base og PH-værdi 

● kemikalier og sikkerhed 
● Se på forskellige rengøringsmidler + 

opgave 

Tema 3: Dental clinic 
 

37 Lys-lyd og farver 
• Hvad er farver 
• Hvad har lys af betydning 
• Hvad er lydbølger 

Tema 4: Workshop 
 

38 Dokumentationer 
Emner,  
opsætning af opgaver,  
kommunikation 

39 Det periodiske system 
Opgave om grundstoffer 
Gennemgang og repetition 

Tema 5: Job application, and how to 
present yourself at an job interview 

40 Dokumentationer 
 

Tema 6: Powerpoint about your 
instruments 
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44 Intro til naturfag 
Hvad er Naturfag – (Dias i prezi) 
Plan over emner/uger 
Orientering om         dokumentationsopgave 
Evt. eksamen  
Den naturvidenskabelige metode 
 
FN´s Verdensmål 
Intro til FN´s verdensmål, med små film og 
opgaver. 

Tema 7: Working in a Dental clinic 
 

45 Energi former 
Hvad er Energi. 
Eleverne sættes i grupper og arbejder med hver 
deres energiform og slutter af med 
præsentation. 

46 Kroppens energi og energiomsætning 
Hvad er Energiomsætning 
Hvordan omdannes vores mad til energi. 
Små opgaver og film og forsøg. 

Tema 8: Analyzing a commercial/ an 
add 

 

47 Energi og kost 
Videre arbejde med energi og kost 
Hvad er Energiomsætning 
Hvordan omdannes vores mad til energi. 
Små opgaver og film og forsøg. 

48 Syre/base i kosten 
Oplæg og små forsøg 

Tema 9: Communication/ good and 
bad 

 49 Det periodiske system 
Gennemgang og repetition af det periodiske 
system, små opgave om grundstoffer 
Dokumentationer 
Emner, opsætning af opgaver, kommunikation. 

50 Lille oplæg om hævemidler. 
Småkagebagning og smagsprøver 
leverne deles i grupper, hver gruppe får 
udleveret samme opskrift, men forskellige 
hævemidler. Opstiller før bagning en hypotese. 
Dokumentationer 

Tema 10:  Written assignment 
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Bedømmelsesplan Odontologi  

Tilrettelægge 
assistancen 

• Eleven kan tilrettelægge hensigtsmæssig arbejdsgang til behandling 
• Eleven kan vurdere det praktiske forløb 
• Eleven kan sørge for daglig pleje af klinikudstyret og betjene det 
• Eleven kan udvælge instrumenter og klargøre materialer på faglig, 

sundheds-, sikkerheds- og hygiejnemæssig  
• Eleven kan på forsvarlig måde indhente information, som er af betydning 

for patientens almene sundhedstilstand 
• Eleven kan tilrettelægge Patientinformation 

 
Udføre 
firhændig 
assistance: 

• Eleven kan gennemføre hensigtsmæssig assistance ved behandling 
• Eleven kan arbejde på faglig, sundheds-, sikkerheds- og hygiejnemæssig 

forsvarlig måde ud fra gældende love og regler 
• Eleven kan stræbe efter at begrænse de daglige arbejdsbelastninger 
• Eleven kan med situationsfornemmelse sørge for kundepleje under 

overholdelse af tavshedspligten og med respekt for patientens 
selvbestemmelsesret 

• Eleven kan vise forståelse for patientens smerter og angst 
• Eleven kan vurdere patientens behov og give patientinformation 

 
Udføre 
afrydning 

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

• Eleven kan vurdere arbejdets kvalitet 
• Eleven kan 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 

• Eleven kan udføre og dokumentere den lovpligtige løbende 
konstanskontrol af filmsværtning, fremkaldning, 
mørkekammer/dagslysboks og filmældning 
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Bedømmelseskriterier  
12 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 måde. 
Eleven udviser udtømmende og sikker viden om væsentlige faglige aspekter i 
hele forløbet. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig hensigtsmæssig og korrekt måde 

10 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 korrektmåde. 
Eleven udviser omfattende og sikker viden om væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig korrektmåde 

7 Eleven arbejder selvstændigt, sikkert og hensigtsmæssigt gennem alle 
arbejdsprocesser i hele forløbet. 
Eleven kan begrunde og håndtere alle arbejdsprocesser fagligt korrekt. 
Eleven kan på en faglig korrekt og pædagogisk måde informere patienten. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig rimelig korrekt måde. 
Eleven udviser sikkerviden om væsentlige faglige aspekter i hele forløbet. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig rimelig korrekt måde. 

4 Eleven arbejder usikkert og i mindre grad hensigtsmæssigt gennem alle 
arbejdsprocesser i hele forløbet. 
Eleven kan håndtere alle arbejdsprocesser usikkert og faglig tilfredsstillende. 
Eleven kan på en faglig korrekt måde informere patienten. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig forståeligmåde 
Eleven udviser usikkerviden om væsentlige faglige aspekter i hele forløbet. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig forståeligmåde 

2 Eleven arbejder meget usikkert gennem alle arbejdsprocesser i hele forløbet. 
Eleven kan håndtere alle arbejdsprocesser usikkert og på en faglig netop 
acceptabel måde. 
Eleven kan på en faglig usikker måde informere patienten. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig netop forståelig måde. 
Eleven udviser usikkerviden om væsentlige faglige aspekter i hele forløbet. 
Eleven kan udtrykke dette på en sproglig netop forståelig måde 

00 Eleven arbejder utilstrækkeligt gennem 
alle arbejdsprocesser i hele forløbet. 
Eleven kan ikke håndtere alle arbejdsprocesser på en faglig acceptabel måde. 
Eleven kan kun på en utilstrækkelig faglig måde informere patienten. 
Eleven kan kun udtrykke dette på en sproglig svært forståelig måde. 
Eleven udviser utilstrækkelig viden om væsentlige faglige aspekter i hele 
forløbet. 
Eleven kan kun udtrykke dette på en sproglig svært forståelig måde 

-03  
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Bedømmelsesplan Naturfag E 
Kompetencer 
 

1. Fysik-, kemi- og 
matematikfaglige 
beregninger 

2. Energi og 
energiomsætning 
 

3. Stoffers opbygning 
og egenskaber 

1. Naturfaglig
e begreber 
og enkle 
modeller. 
Erhvervsfa
glige 
problemsti
llinger  

 
2. Matematis

ke udtryk i 
sammenh
æng med 
det 
naturfaglig
e arbejde, 

 
3. Eksperime

ntelt 
arbejde 

 
4. Den 

teknologis
ke 
udvikling, 
samt 
påvirkning 
af 
mennesket
, erhverv 
og 
samfund, 

 
5. Sikkerheds

mæssigt 
korrekt  

 
6. Anvender 

relevante 
naturfaglig
e 
informatio
ner samt 
relevante 
it-
værktøjer 

 
7. Dokument

ation og 
formidling 
af 
resultater  

● Eleven kender til 
metersystemet, samt 
SI-systemet. 

● Eleven har en god 
forholdsfornemmelse 
af forskellige 
størrelser. 

● Eleven kan omsætte 
mellem forskellige 
enheder, fx. meter til 
centimeter. 

● Eleven kan beregne 
rumfanget af simple 
rumlige figurer. (fx 
kasse eller cylinder) 

● Eleven viser god 
forståelse for 
omregning mellem de 
forskellige mængde 
beregninger. (Fx. liter, 
mL, dm3 osv.) 

● Eleven ved hvad 
massefylde er. 

● Eleven kan afrunde 
decimaltal korrekt. 

● Eleven kan foretage 
simple matematiske 
beregninger. 

● Eleven kan lave 
udregninger med 
procent, brøk og 
decimaltal. 

● Eleven kan anvende 
og omforme nogle 
formler. 

● Eleven kan forklare de 
tre måder, en muskel 
kan arbejde på. 

● Eleven kender til de 
forskellige typer 
knogler. 

● Eleven kan forklare 
forskellen på aerob og 
anaerob forbrænding 

● Eleven kan forklare 
lungekredsløbet, og 
kropskredsløbet. 

● Eleven kan forklare 
hvad blodtryk er. 

● Eleven ved at vores 
kost består af 
henholdsvis protein, 
kulhydrat og fedt. 

● Eleven ved at energi 
måles i Joule eller 
kalorier. 

● Eleven ved at protein 
er opbygget af 20 
forskellige 
aminosyrer, hvoraf de 
9 er essentielle. 

● Eleven ved at hvad et 
enzym er.  

● Eleven kender til 
nogle af proteinernes 
funktioner. Som fx 
hormoner. 

● Eleven ved at 
kulhydrater har stor 
indflydelse på 
kroppens 
energistofskifte. 

● Eleven kender 
forskellen på simple 
(hurtige) og 
komplekse 
(langsomme) 
kulhydrater. 

● Eleven ved hvad 
transfedtsyrer er. 

● Eleven kan anvende  
metoden til at 
beregne mængden af 
fedt i et måltid. 

● Eleven kan beregne 
hvor meget energi 
der er i de enkelte 
fødevarer. 

● Eleven kan forklare 
opbygningen af 
det periodiske 
system. 

● Eleven ved at der 
er 18 grupper 
(kolonner) hvor 
grundstofferne har 
samme 
valenselektroner. 

● Eleven ved at der 7 
perioder (rækker) 
hvor 
grundstofferne har 
samme antal 
elektronskaller. 

● Eleven ved at et 
grundstof består af 
atomer, som ikke 
kan deles i mindre 
dele. 

● Eleven ved at et 
atom er opbygget 
af en kerne, som 
indeholder 
protoner, 
neutroner og uden 
om den svæver der 
elektroner. 

● Eleven ved, at 
atomerne bliver 
større og større, jo 
længere ned i 
systemet man 
kommer. 
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 4. Kemikalier og 
sikkerhed 

5. Cellebiologi, 
fotosyntese og 
respiration 

6. Eksperimentelt 
arbejde. 

1. Naturfaglige 
begreber og 
enkle 
modeller. 
Erhvervsfagl
ige 
problemstilli
nger  

 
2. Matematisk

e udtryk i 
sammenhæ
ng med det 
naturfaglige 
arbejde, 

 
3. Eksperiment

elt arbejde 
 

4. Den 
teknologisk
e udvikling, 
samt 
påvirkning 
af 
mennesket, 
erhverv og 
samfund, 

 
5. Sikkerheds

mæssigt 
korrekt  

 
6. Anvender 

relevante 
naturfaglige 
information
er samt 
relevante it-
værktøjer 

 
7. Dokumentat

ion og 
formidling 
af resultater  

● Eleven kender 
forskellen på syre 
og base. 

● Eleven ved at en 
syre afgiver 
hydroner. 

● Eleven ved at en 
base  

● optager hydroner. 
● Eleven kender 

forskellen på en 
stærk syre og en 
svag syre. 

● Eleven ved at en 
reaktion mellem 
syre og base vil 
udvikle varme 
(energi) 

● Eleven ved hvad en 
neutralisation er. 

● Eleven ved at en 
neutral opløsning 
har pH=7 

● Eleven ved at en sur 
opløsning har pH 
under 7 og en 
basisk har pH over 
7 

● Eleven kender til de 
to typer celler, 
prokaryot og 
eukaryot. 

● Eleven kan forklare 
forskellen på dyre- og 
plantecellen. 

● Eleven kender til 
cellens funktion.  

● Eleven kan forklare 
fotosyntesen og 
respiration, og 
udviser stor 
forståelse for 
processerne. 

● Eleven kan forklare 
hvordan NaKa 
balancen fungerer. 

● Eleven kan arbejde 
eksperimentelt. 

● Eleven kan 
forklare 
eksperimentelt 
arbejde. 

● Eleven kan 
overføre teorien til 
det 
eksperimentelle 
arbejde.  
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Bedømmelseskriterier 

Bedømmelse
s 
kriterier 

12 
Den 
fremragende 
præstation 

10 
Den fortrinlige 
præstation 

7 
Den gode 
præstation 

4 
Den jævne 
præstation 

02 
Den 
tilstrækkeli
ge  

00 
Den 
utilstrække
lige  

-03 
Den ringe 
præstation 

Naturfaglige 
begreber og 
enkle 
modeller. 
Erhvervsfagli
ge 
problemstillin
ger 

Eleven 
anvender med 
sikkerhed 
begreber og 
forholder sig 
til 
erhvervfaglige 
problemstilling
er 

Eleven 
anvender med 
nogen 
sikkerhed 
begreber og 
forholder sig til 
erhvervfaglige 
problemstilling
er 

Eleven anvender 
nogen begreber 
og forholder sig  
delvist til 
erhvervfaglige 
problemstillinge
r 

Eleven 
anvender 
få 
begreber 
og 
forholder 
sig til 
delvist til 
erhvervfagl
ige 
problemstil
linger 

Eleven 
anvender 
med hjælp 
begreber  

Eleven 
anvender 
ikke 
naturfaglig
e begreber, 
og kan ikke 
relatere til 
erhvervsfa
glige 
problemstil
linger 

Eleven viser 
ingen 
forståelse 
for 
naturfaglige 
begreber. 

Matematiske 
udtryk i 
sammenhæn
g med det 
naturfaglige 
arbejde, 

Eleven 
anvender med 
sikkerhed 
matematiske 
udtryk, og 
overfører det 
til naturfag 

Eleven 
anvender med 
nogen 
sikkerhed 
matematiske 
udtryk, og 
overfører det 
til naturfag 

Eleven anvender 
med nogen 
sikkerhed 
matematiske 
udtryk, og 
overfører det 
delvist til 
naturfag 

Eleven 
anvender  
matematis
ke udtryk, 
og 
overføre 
det delvist 
til naturfag 

Eleven 
anvender 
få 
matematis
ke udtryk 

Eleven kan 
ikke 
forklare 
matematis
ke udtryk 

Eleven ved 
ikke hvad et 
matematisk 
udtryk er 

Eksperimente
lt arbejde 
 

Eleven udfører 
med stor 
sikkerhed 
eksperimentel
t arbejde. 

Eleven udfører 
med nogen 
sikkerhed 
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven udfører  
eksperimentelt 
arbejde. 

Eleven 
udfører 
delvist 
eksperime
ntelt 
arbejde. 

Eleven 
udfører i 
ringe grad 
eksperime
ntelt 
arbejde. 

Eleven 
udfører 
ikke 
eksperime
ntelt 
arbejde. 

Eleven ved 
ikke hvad 
eksperimen
telt arbejde 
er 

Den 
teknologiske 
udvikling  

Eleven viser 
stor forståelse 
for den 
teknologiske 
udvikling, samt 
påvirkning af 
denne. 

Eleven viser 
god forståelse 
for den 
teknologiske 
udvikling, samt 
påvirkning af 
denne. 

Eleven viser 
nogen forståelse 
for den 
teknologiske 
udvikling, samt 
påvirkning af 
denne. 

Eleven 
udviser 
delvist 
forståelse 
for den 
teknologisk
e udvikling 

Eleven 
viser i ringe 
grad  
forståelse 
for den 
teknologisk
e udvikling 

Eleven 
viser ingen 
forståelse 
for den 
teknologisk
e udvikling 

Eleven ved 
ikke hvad 
teknologisk 
udvikling er. 

Sikkerheds- 
mæssigt 
korrekt  

Eleven 
arbejder 
sikkerhedsmæ
ssigt korrekt. 

Eleven arbejder 
sikkerhedsmæs
sigt korrekt. 

Eleven arbejder 
delvist  
sikkerhedsmæssi
gt korrekt. 

Eleven 
arbejder i 
nogen grad 
sikkerheds
mæssigt 
korrekt. 

Eleven 
arbejder i 
ringe grad 
sikkerheds
mæssigt 
korrekt. 

Eleven 
arbejder 
ikke 
sikkerheds
mæssigt 
korrekt. 

Eleven ved 
ikke hvad 
det vil sige 
at arbejde 
sikkerheds
mæssigt 
korrekt. 

Anvender 
relevante 
naturfaglige 
informatione
r og it-
værktøjer 

Eleven 
anvender med 
stor sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, 
og benytter it 
med 
sikkerhed. 

Eleven 
anvender med 
sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, 
og benytter it 
med sikkerhed. 

Eleven anvender 
med nogen 
sikkerhed 
naturfaglige 
informationer, 
og benytter it.  

Eleven 
anvender 
få 
naturfaglig
e 
informatio
ner, og 
benytter it 

Eleven 
anvender i 
ringe grad 
naturfaglig
e 
informatio
ner,  

Eleven 
anvender 
ikke 
naturfaglig
e 
informatio
ner,  

Eleven har 
ingen 
forståelse 
for 
naturfaglig 
information
. 

Dokumentati
on og 
formidling af 
resultater  

Eleven kan 
med stor 
sikkerhed 
dokumentere, 
og formidle 
resultater. 

Eleven kan 
med  sikkerhed 
dokumentere, 
og formidle 
resultater. 

Eleven kan med 
nogen sikkerhed 
dokumentere, 
og formidle 
resultater. 

Eleven kan 
delvist 
dokumente
re, og 
formidle 
resultater. 

Eleven kan 
i ringe grad 
dokumente
re, og 
formidle  

Eleven kan 
ikke 
dokumente
re, og 
formidle 
resultater. 

Eleven ved 
ikke hvad 
en 
dokumentat
ion er. 
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Skabelon til planlægning af undervisningsforløb  

Uddannelse:  
 

Forløb:    

Fag:  
 

Antal lektioner i forløb:  

Uddannelsesordninger: 
 
1. Niveau  

 
Begynder/Rutineret 

2. Titel  
 

 

3. Tema 
 

 

4. faglige bekendtgørelsesmål i forløbet 

6. Kort om forløbet  

7. konkrete Læringsmål 
for undervisningsforløb 

 
 

8. Tegn på læring 
(2-3 niveauer) 

 

9. Undervisnings-
aktiviteter  

 

10. Materialer  
 

11. Undervisnings-
strukturer 

 
 

12. Motion/brainbreaks  
 

13. Evaluering af læring 
for eleverne 

 
 

14. Dokumentation  
 

 
 
 


