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Formålet med dokumentet  
Nærværende dokument fastholder en beskrivelse af den lokale undervisningsplan og praksis på 
Tønder Handelsskole1.   

Dokumentet får karakter af et opslagsværk i forhold til identificering af de områder og emner der 
skal fastholdes og udredes.  

Formålet er, at dokumentere og synliggøre, hvordan skolens uddannelser er tilrettelagt og 
struktureret, samt hvordan undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres.  

I dokumentet fastholdes, hvilke uddannelser vi udbyder og gennemfører.  

Endvidere fremgår det fælles pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens 
gennemførelse. (FPDG). Undervisningsmetoder er udfoldet i form af arbejdsformer for eleven med 
dertilhørende bedømmelseskriterier.  

 

1. Generelt for skolen og praktiske oplysninger 

1.1 Praktiske oplysninger 
Tønder Handelsskole er en del af Campus Tønder og udbyder og gennemfører det merkantile 
grundforløb EUD/EUX Business.  

Hovedområde: Kontor, handel og forretningsservice 

 
Skole: Tønder Handelsskole 
 Martin Hammerichsvej 3 
 6270 Tønder 
Tlf. 73734080 
e-mail: toha@toha.dk 
 
Kontaktpersoner: 
 
Direktør Carsten Uggerholt Eriksen ce@toha.dk  

Uddannelseschef Ole Dahlsgaard od@toha.dk 

EUD-koordinator Ulla Appel ua@toha.dk 

Undervisningsplanen er fastsat af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg. 

Udbud – Kontor, handel og forretningsservice 
EUD Business består af et grundforløb (på skolen) og et hovedforløb (praktik i en virksomhed + 
skoleperioder).  
EUX Business er en dobbeltuddannelse, hvor man kombinerer en erhvervsuddannelse med en 
gymnasial eksamen.  

                                                           
1 Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg (LUU).  

mailto:toha@toha.dk
mailto:ce@toha.dk
mailto:od@toha.dk
mailto:ua@toha.dk
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EUD-S et 10-ugers forløb for STX-, HTX- eller HF-elever, der får erhvervsøkonomi, afsætning og 
IT på C-niverau. 
EUD-S for HHX-elever – 5-ugers forløb for elever, der har taget en HHX-studentereksamen, der 
får de uddannelsesspecifikke fag. 

 

Grundforløbet skal imødekomme elevernes behov for at erhverve erhvervsfaglige, almene og 
personlige kvalifikationer med henblik på at fortsætte i et hovedforløb, og opfylde de 
overgangskrav der er knyttet til de enkelte hovedforløb. 

Grundforløbets 1.del, der varer 20 uger, er for elever, der starter direkte eller senest 14 mdr. efter 
9. eller 10. klasse, som har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik og 
som er vurderet uddannelsesparat.  
Grundforløbets 2. del - varer ligeledes 20 uger, Her målrettes undervisningen mod specialerne 
detail, handel eller kontor, og elever, der skal EUX-vejen, får kompetencerne i matematik og 
organisation.  
Elever som har gennemført 9. eller 10 klasse for mere end 14 mdr. siden, starter direkte på 
grundforløbets 2. del.  
 
En ansøger, som har gennemført 9. eller 10 klasse for mindre end 14 mdr. siden, og som har en 
indgået uddannelsesaftale, har direkte adgang til at starte på Grundforløbets 2. del – også selvom 
eleven ikke har opnået et karaktergennemsnit på mindst 02 i dansk og matematik - men eleven 
kan også vælge at starte på grundforløbets 1. del, såfremt eleven ønsker det. 
 
Det særlige 10 ugers EUD-S grundforløb er for elever med en STX-, HTX- eller en HF-baggrund. 
Optag 2 gange årligt til august og januar.  
 
Der udbydes et 5 ugers forløb for elever med hhx baggrund. Disse elever får kompetencerne fra de 
uddannelsesspecifikke fag.  
Hovedforløbet består af praktikuddannelse afbrudt af skoleperioder. For at få adgang til at kunne 
søge praktikplads inden for de forskellige brancher, skal den enkelte elev opfylde forskellige 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSnoSQqOLQAhXLlCwKHQL6D5cQjRwIBw&url=http://www.ucholstebro.dk/erhvervsuddannelser/kontor-handel-forretningsservice/grundforloeb-1-del-fagretninger/eux-business/&psig=AFQjCNEbpkrNnW7y3QvxCytgDRgxO_AcQA&ust=1481208042903419
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overgangskrav. Eleven kan dog godt indgå og starte på selve praktikuddannelsen selvom 
overgangskravene ikke er opfyldt. Eleven skal dog senest have bestået overgangskravene, og fået 
udstedt grundforløbsbevis, før undervisningen i uddannelsens hovedforløb (skoleperioderne) 
påbegyndes. 

Fagretninger på grundforløbets 1. del  

Der udbydes følgende fagretninger inden for hovedområdet Kontor, handel og forretnings-service 
på Tønder Handelsskole:  

• EUD – Butik og e-handel 
• EUD – Business to business 
• EUX – Butik og e-handel 
• EUX – Business to business 
• EUX – Handel og ledelse 
• EUX – Administration og ledelse 

Eleverne optages i løbet af foråret på GF1 og starter uddannelsesforløbet primo august.  
 
Medarbejdere 

Valter Larsen – samfundsfag, IT 
Martin Clausen - engelsk 
Vibeke Ohrt - dansk 
Gitte Gjesing - projekt 
Jannie Elgaard – engelsk, projekt 
Mette Wiege – Afsætning 
Anne Hedegaard – Erhvervsøkonomi 
Henning Hansen – IT 
Gerd Diercksen – Organisation 
Brian Sloth – Matematik, Virksomhedsøkonomi 
Lars Hansen – Dansk 
Kasper Kristensen – IT 
Mia Oesen – Innovation 
Peter Andresen – Tysk 
Karen Bergmann – Psykologi 
Henrik Mølholm – Støttelærer i diverse fag 

1.2. Pædagogisk, didaktisk grundlag for Kontor, handel og forretningsservice på Tønder 
Handelsskole 
Handelsskolerne i Sønderjylland - Business College Syd, Haderslev Handelsskole og Tønder 
Handelsskole – har pr. 1. august 2015 indgået et strategisk samarbejde på EUD. I den forbindelse 
arbejdes der på tværs af skolerne med udvikling og implementering ift. EUD-reformen og ud fra et 
tværgående Fælles Pædagogisk-Didaktisk Grundlag (FPDG).   

Det Fælles Pædagogisk-Didaktiske Grundlag er integreret i strategien på alle tre skoler. Dvs., at 
der er tæt sammenhæng mellem skolernes værdier, visioner og missioner samt det fælles og 
tværgående FPDG. Det er i den forbindelse beskrevet, hvordan FPDG udmøntes i forhold til 
undervisningen: 

Lærerne tilrettelægger praksis med afsæt i følgende: 
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• Den pædagogiske praksis understøtter vores værdier, mission og vision og organiseres med 
afsæt i viden om, hvad der bedst understøtter elevernes læring og udvikling. 

• Læringsmiljøet organiseres med udgangspunkt i elevernes forskellige forudsætninger og 
potentialer. 

• Undervisningen differentieres for at understøtte og udfordre hver enkelt til at ”blive så dygtig, 
som de kan”.    

• Undervisningen støtter videreudviklingen af den enkeltes lærings-, refleksions- og 
meningskompetence samt sociale og relationelle kompetencer. 

• Undervisningen sigter mod, at det lærte kan omsættes til værdiskabende praksis i erhvervslivet 
og det videre uddannelsessystem. 

 

Vi vil i 2016/2017 have særligt fokus på følgende element fra vores FPDG:  

Undervisningen sigter mod, at det lærte kan omsættes til værdiskabende praksis i erhvervslivet og 
det videre uddannelsessystem 

• Vi forventer, at eleverne oplever en højere grad af praksisrelateret undervisning.  
• Vi igangsætter kompetenceudvikling (10 ECTS-point i erhvervspædagogik) for lærerne (ca. 

halvdelen af lærerne i 2016; næste hold foråret 2017) mhp. at styrke en praksisnær og 
differentieret undervisning. Forløbet indeholder bl.a. virksomhedsforløb for lærerne samt 
kollegial observation af og feedback på undervisningen.  

• Vi vil evaluere vha. fokusgruppeinterviews med elever på grundforløb og 
undervisningsevaluering på hovedforløb.  

• Den pædagogiske ledelse vil løbende følge op på, at det valgte element bliver praktiseret i den 
enkelte lærers undervisning ved at gennemføre systematiske undervisningsobservationer med 
efterfølgende feedback og dialog om kompetenceudvikling.  

• Den pædagogiske ledelse vil sikre, at erfaringer fra undervisningens praksis systematisk 
danner grundlag for eventuelle justeringer i det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag 
og/eller i lærernes praksis, først og fremmest ved at drøfte dette i skolen tværgående 
grundforløbs PUU (Pædagogiske Udviklingsudvalg) og dels ved at tematisere dette på 
afdelingsmøder, på møder med teams og i individuelle samtaler med lærerne.  

Styrket undervisningsdifferentiering 
Vi arbejder fortsat med at implementere og konkretisere undervisningsledelse, CL-strategier samt 
Hattie og Timperleys feedback-model. 

• Vi forventer at opnå følgende konkrete forandringer:  
o At eleverne oplever en undervisning, der i højere grad er tilpasset deres forskellige 

forudsætninger (fx via differentierede, klare mål). 
o At eleverne oplever, at lærerne er blevet bedre til at forklare ting, så de kan forstå det.   

• Vi vil forsøge at integrere digitale midler som redskab i undervisningsdifferentieringen. (fx 
Kahoot).  

• Vi vil evaluere vha. undervisningsevalueringer og ETU samt fraværs- og fastholdelsesstatistik.    
• Den pædagogiske ledelse vil løbende følge op på, at det valgte element bliver praktiseret i den 

enkelte lærers undervisning ved at gennemføre systematiske undervisningsobservationer med 
efterfølgende feedback og dialog om kompetenceudvikling.  
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• Den pædagogiske ledelse bruger afdelingsmøder, teammøder samt pædagogiske dage for at 
sikre at lærernes erfaringsudveksling og vidensdeling om deres undervisningspraksis bliver 
anvendt til at udvikle og styrke metoder til undervisningsdifferentiering.  

 

1.3 Overordnet bestemmelse om elevernes arbejdstid 
Der undervises i moduler á to lektioner à 45 min. 
GF1 og EUX-studieåret starter primo august, og eleverne bliver undervist 35 lektioner pr. uge. 
Elevernes arbejdstid skal i gennemsnit modsvare fuldtidsarbejde på arbejdsmarkedet, dvs. være af 
et omfang svarende til 37 timer om ugen. Dette sikres dels gennem ovenstående, dels gennem 
yderligere hjemmearbejde. 
Undervisningstiden ligger mellem kl. 8.00 og 15.00, hvor undervisningen gennemføres som en 
kombination af faglig-, tværfaglig-, projektorienteret-, praksisnært og erhvervsrettet undervisning. 
Det overordnede princip er helhedsorienteret undervisning, hvor fagenes målepinde tænkes ind i 
såvel projekter som fagfaglig undervisning. 
Bevægelse 
Eleverne skal have 45 minutters bevægelse om dagen i gennemsnit. Dette sikres gennem den 
lærerstyrede undervisning, som baserer sig på vores pædagogiske, didaktiske grundlag, hvor 
variation er et fokuspunkt. Undervisning i 2x45 minutter ad gangen kan kun lade sig gøre, hvis 
undervisningen er varieret, og vi sørger for, at eleverne bevæger sig og får ilt til hjernen, mens de 
lærer. Det er hver lærers ansvar at inddrage motion i undervisningsforløbene. 
 
Undervisningsdifferentiering 
Undervisningen differentieres i forhold til elevens standpunkt, forudsætninger og behov. 
Undervisningen tilrettelægges efter målgruppen, lige fra forholdsvis boglige forløb til forløb, hvor 
praksis er i fokus. Måden, hvorpå der differentieres, er afhængig af elevernes kompetencer, 
undervisningens indhold og aktivitet. Der arbejdes med forskellige tilgange til undervisningen, 
ligesom der tænkes i variation af læringsrummet som klasselokale, aulaen, gruppeborde, Mind 
Factory by ECCO m.m. Der differentieres i forhold til elevforudsætninger, metode, opgaver, 
medier, organisering og fagligt niveau, således at undervisningen tager hensyn til elevernes 
forskellige måder at lære på og deres faglige forudsætninger og evt. erhvervserfaring.  
Der differentieres ud fra følgende kriterier:  
• Fagligt niveau (elevernes kognitive niveau i forhold til faget)  
• Fagligt engagement (elevernes motivation og lyst til at lære)  
• Socialt engagement (elevernes evne til at indgå i samspil med andre)  
• Opgavestrategi (elevernes læringsstil, måde at løse en opgave på. Er eleven overvejende 

praktisk, analytisk, kreativ osv.)  
 
Differentieringen kommer til udtryk i undervisningen i form af valg af:  
• Indhold/mål  
• Metoder  
• Organiseringsform  
• Materialer/medier/inddragelse af IT  
• Tid til opgaveløsning 
 
 

Læreren skaber et miljø i klassen, der er positivt fokuseret på læring 
Læreren skaber et positivt miljø i klassen, som er fokuseret på læring.  Et positivt og trygt 
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læringsmiljø er vigtigt, fordi det er fundamentet for, at eleverne føler sig trygge nok til at være åbne 
om, hvad de ikke ved. 

Eleverne skal tro på, at interaktionerne med læreren og de andre elever er fair og forudsigelige. 
Eleverne skal også opleve, at fejl ikke bare er noget, der tolereres – de hilses velkommen – fordi 
det at kunne eksponere fejl i et trygt undervisningsmiljø fører til muligheder for læring. 

Det kan læreren gøre for et godt læringsmiljø: 

• Læreren ser elevernes behov og tager løbende hånd om dem for at styrke alle elevers 
muligheder for læring.  

• Læreren er tydelig omkring spillereglerne i klassen. 
• Læreren er opmærksom på og håndterer konflikter blandt eleverne. 

Tønder Handelsskole har i skoleåret 2016/2017 fokus på det sociale miljø på EUD/EUX og indgår i 
et samarbejde med læringskonsulenterne om at skabe en særlig EUD/EUX-identitet for eleverne.  

Læreren sætter mål for eleverne 
Læreren arbejder med at sætte mål, der passer til den enkelte elevs niveau.  Eleverne når et 
højere niveau, når undervisning og læring gøres synligt for dem ved at blive formuleret som mål. 

Gode læringsmål gør det klart for eleverne, hvad de skal lære, hvor og hvornår de skal investere 
deres energi, og hvornår de er på rette vej. 

For læreren er det vigtigt at: 

• Arbejde med læringsmål, når undervisningen tilrettelægges. 
• Læringsmålene sættes på baggrund af viden om elevernes forudsætninger. 
• Gøre læringsmålene tydeligt for eleverne. 
• Sikre, at målene løbende tilpasses en heterogen elevgruppe. 

Læreren arbejder med evaluering og feedback i undervisningen  
Lærerens feedback til eleverne er utrolig vigtig for elevernes læring. Formålet med feedback er at 
forbedre kvaliteten af undervisningen, ved at læreren og eleven sammen reflekterer over 
undervisningen og finder ud af, hvor der er behov for forandring. 

Feedback kan både være feedback til læreren om elevens læring og feedback til eleven om hans 
progression og læring. 

En lærer kan arbejde med feedback og evaluering i undervisningen ved at: 

• Bruge viden om elevens standpunkt og progression til at planlægge undervisningen. 
• Opsøge feedback fra eleverne om undervisningen (om fx metoder, emner, arbejdsformer, 

oplevede udbytte) - og tilpasse undervisningen til det. 
• Give eleverne feedback på deres arbejdsindsats, deltagelse og udbytte. 

Læreren inddrager eleverne 
Elevinddragelse handler om at skabe dialog mellem lærere og elever. Den vigtigste opgave for 
læreren er at lytte til eleven. Det kan give læreren et større indblik i elevernes forforståelse og 
mulighed for at koble det, eleven skal lære, op på ting, emner eller begreber, som eleven kender i 
forvejen. 
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Læreren inddrager eleven ved at lytte aktivt, respektere elevernes synspunkter, have fokus på 
elevens forforståelse af emner, som der undervises i, og inddrage eleverne i valg af emner, 
metoder og arbejdsformer, når det er hensigtsmæssigt. 

Læreren varierer undervisningen  
Eleverne får størst udbytte af undervisningen, hvis lærerne bruger forskellige 
undervisningsmetoder, der tilpasses til elevernes læring og til formålet med undervisningen. 

Det er dog vigtigt, at undervisningen varieres på en måde, så det ikke går ud over en klar 
rammesætning og struktur. 

 

1.4 Overordnet bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer 
GF1 – EUD/EUX 
Elever, der skal starte på GF1, indkaldes til en introsamtale sammen med deres forældre i maj 
måned. Her drøftes indledende elevens kompetencer med særlig fokus på, om eleven fx har brug 
for særlig støtte i form af et specialpædagogisk tilbud eller en mentor. 

Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages i løbet af GF 1 følgende 
vurdering:  

• elevens valg af speciale  
• faglige niveau herunder stillingtagen til evt. merit  
• elevens læring – fx hvor hurtigt eleven tilegner sig nyt stof  
• motivation og ambitionsniveau  
• vurdering af elevens behov for særlige tiltag, herunder mentor tilknytning, special-

pædagogisk støtte m.v.  
• vurdering af, om eleven forventes at kunne erhverve nedennævnte kompetencer.  

 
Skolen vejleder eleven om uddannelsesmuligheder, og de krav der stilles i uddannelserne, 
således, at eleven kan foretage et realistisk valg af uddannelse og valg af undervisning.  
Elever med handicap eller vanskeligheder, der kan sidestilles hermed, tilbydes specialpæ-
dagogisk støtte, der imødekommer deres særlige uddannelsesforudsætninger.  
 
På baggrund af elevens personlige uddannelsesplan fra folkeskolen, kompetencevurderingen 
foretaget i introforløbet, elevens deltagelse og engagement i undervisningen på GF1, og elevens 
ønske om speciale foretager eleven det endelige valg af uddannelsesretning mellem detail, handel 
eller kontor. 
Der er løbende samtaler med eleverne foretaget af kontaktlærer og studievejleder. Der udarbejdes 
en personlig uddannelsesplan bestående af ”Personlig uddannelsesplan i Elevplan. Den samlede 
vurdering skal give eleven en klar forståelse af egne forudsæt 
 
GF2 EUV/EUX 
Elever kan starte direkte på grundforløbets 2. del, hvis eleven er under 25 år og er gået ud af 9. 
eller 10. klasse for mere end 14 måneder siden. Er eleven over 25 år og realkompetencevurderet 
til 20 ugers grundforløb, startes ligeledes på grundforløbets 2. del.  
 
Eleven skal have bestået fagene dansk og matematik fra folkeskolens 9. eller 10. klasse, have 
bestået GF1 - eller have en underskrevet uddannelsesaftale for at kunne blive optaget på GF2 
EUD/EUX Business. Herudover ses gerne, at eleven har bestået dansk D/C og engelsk D/C for 



11 
 

EUD-niveauet og desuden samfundsfag, hvis eleven ønsker EUX. Fagene kan læses som 
enkeltfag enten før eller sideløbende med GF2-forløbet.  
Den endelige optagelse vil altid ske efter en personlig samtale og en realkompetencevurdering. 
 
EUV EUD/EUX 
EUV er erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er som hovedregel kortere 
end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge og hvordan uddannelsen sammensættes, 
afhænger af den erfaring og uddannelse, eleven har i forvejen. 
Som en del af en EUV vurderes elevens samlede kompetencer i forhold til den uddannelse, der 
søges ind på. Der foretages en realkompetencevurdering, og der fastlægges på den baggrund et 
konkrete uddannelsesforløb. 

Ud over alder vurderes især tre områder: 

• Har eleven erhvervserfaring? 
• Er elevens erhvervserfaring relevant for den uddannelse, der søges optagelse på? 
• Har eleven uddannelse – ud over grundskolen? 

Det er uddannelsesstedet, der vurderer, om elevens arbejdserfaring og uddannelse er relevant og 
dermed om - og i hvilket omfang – uddannelsesforløbet kan afkortes. Læs mere om RKV på euv. 
Den realkompetencevurdering, som uddannelsesforløbet begynder med, kan vare fra en halv dag 
til 10 dage. På baggrund af vurderingen udarbejder skolen en personlig uddannelsesplan. Det sker 
i samråd med eleven. 
I oversigten ses, hvordan elevens baggrund har betydning for sammensætningen af et EUV-forløb. 

  Din baggrund Vurdering af 
kompetencer 

Grundforløb Hovedforløb 

Euv1 Minimum 2 års 

relevant 

erhvervserfaring 

½ - 10 dage 0 uger Standardiseret euv-

hovedforløb med 

skoleundervisning, men uden 

praktik 

Euv2 Nogen relevant 

erhvervserfaring eller 

forudgående 

uddannelse 

½ - 10 dage Op til 20 uger Standardiseret euv-

hovedforløb med 

skoleundervisning og op til 2 

års praktik 

Euv3 Ingen relevant 

erhvervserfaring 

eller forudgående 

uddannelse 

½ - 10 dage Op til 20 uger Hovedforløb, der svarer til 

hovedforløbet for unge 

Ønsker eleven at tage en kontoruddannelse, skal der ud over grundforløbet gennemføres det 1-årige 
studieforberedende forløb. 

https://www.ug.dk/efteruddannelse/realkompetencer/rkv-til-euv
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EUD-S 
Hvis eleven i forvejen har en gymnasial uddannelse (STX, HTX eller HF), så kan grundforløbet 
tages på 10 uger. Her indgår fagene erhvervsøkonomi C, afsætning C,  IT C og 
uddannelsesspecifikke fag. 
Med en afsluttet højere handelseksamen (hhx) kan eleven tage et 5-ugers grundforløb efterfulgt af 
en grundforløbsprøve i de uddannelsesspecifikke fag. 

 

Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
De kompetencer, som ønskes udviklet hos eleven, opdeles og vurderes ud fra følgende kriterier:  
Udvikling af personlige kompetencer  
Eleven:  

• lærer at tage ansvar for sig selv og sine holdkammerater  
• lærer at samarbejde  
• lærer at være studerende  
• lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering og ved selvkritik  
• lærer at vurdere egne stærke og svage sider  
• lærer at tage initiativ  
• lærer at være innovativ  
• lærer at være ambitiøse  
• lærer at være fleksibel  
• lærer selvstændighed  
• lærer at se nye muligheder  

 
Udvikling af generelle faglige kvalifikationer og kompetencer  
Eleven:  

• lærer at beslutte og planlægge eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at organisere arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange  
• lærer gode arbejdsrutiner som også omfatter orden omkring arbejdet  
• lærer at udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at kontrollere og fejlrette eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at evaluere eget og andres arbejde  
• lærer at være omstillingsparat  

 
Udvikling af specifikke faglige kompetencer  
De uddannelsesspecifikke fag beskriver den viden, de metoder og processer, den faglige 
dokumentation og kommunikation eleven skal lære i den pågældende uddannelses grundforløb 
(del 2). 
Faget danner grundlag for, at eleven kan opnå det niveau af viden, færdigheder og kompetencer, 
det faglige udvalg har fastsat som overgangskrav til skoleundervisningen i 
hovedforløbet. Fagbeskrivelsen beskriver, hvordan de fastsatte overgangskrav omsættes til 
undervisning. 

1. Fagets formål og profil 
2. Faglige mål og fagligt indhold 
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3. Tilrettelæggelse, didaktiske principper og arbejdsformer 
4. Dokumentation 
5. Evaluering og bedømmelse 
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Vejledning og uddannelsesvalg  
Vejledning af eleverne sættes højt på skolen og foretages af såvel kontaktlærere, faglærere, 
administrativt personale og studievejledere. Vi vægter at eleverne har god indsigt i uddannelses 
sammensætning og de videre muligheder efter endt grundforløb og hovedforløb. 
På Tønder Handelsskole gennemfører vi følgende aktiviteter omkring elevernes uddannelsesvalg: 
Før skolestart  Eleverne indkaldes til introsamtale med studievejledere  
  EUD/EUX – samtaler med studievejleder om uddannelsesvalg,  
  faglige niveauer samt foreløbige tanker om specialevalg.   
GF1/GF2/erhvervsfag Introducerende forløb til uddannelsen. 
  Virksomhedsbesøg i introforløbet, hvor de forskellige specieler  
  indgår. 
  Besøg af tidligere elever, der fortæller om uddannelses- og  
  arbejdsforløbet i læretiden. 
  Eleverne indkaldes til samtale med studievejleder om speciale- 
  valg og studieaktivitet. 
  Elevens uddannelsesplan i Elevplan for GF 1 udfyldes.  
  Eleverne orienteres om muligheden for skolepraktik indenfor  
  Kontor (EUX), handel og detail herunder de generelle regler for  
  optagelse og betingelsen om valg af 3 brancher  
  Introducerende og afklarende erhvervsrettet undervisning  
  gennemføres.  
Ved afslutning af GF 1 Der gennemføres samtale med studievejleder om endelige  
  specialevalg.  
  Der udarbejdes personlig uddannelsesplan for GF 2.  

Løbende   Elevens kompetencer vurderes løbende set i forhold til  
  Den personlige uddannelsesplan og uddannelsens mål (til team- 
  møder). Kontaktlærer og studievejleder indkalder eleven til  
  opfølgende samtaler såfremt elevens erhvervede kompetence  
  ikke følger uddannelsesplanen. Der kan være behov for en revideret 
  uddannelsesplan. 
  Der arbejdes med ansøgningsskrivning og jobsøgning. 
  Studievalg orienterer om elevernes muligheder for   
  videreuddannelser. 
 
Kontaktlæreren  
Hver elev bliver tilknyttet en fast kontaktlærer. Kontaktlæreren er sammen med studievejlederen - 
elevens sparringspartner i forbindelse uddannelsen.  
Studievejlederen/LOP 
Studievejledningen giver råd og vejledning om uddannelses- og erhvervsmuligheder, jobsøgning, 
specialpædagogisk støtte, samt støtter eleven m.h.t. generel trivsel på skolen. 
 
 

1.4 Generelle eksamensregler 
Mundtlig eksamen 
Eleven er forpligtet til at være til stede senest 20 min. før det tidspunkt, der er angivet på 
eksamensplanen. 
Hvis eleven ikke er til stede, når vedkommende indkaldes til eksaminationen, er censor og lærer i 
fællesskab berettiget til at afvise eleven fra eksaminationen, dog kun efter forudgående accept fra 
ledelsen. 
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Caseeksamen 
Grundlaget for caseprøven er en casevirksomhed, som hvert år fastlægges af 
Undervisningsministeriet. Casevirksomheden anvendes ved prøver i grundfag i det merkantile 
grundforløb. Casevirksomheden offentliggøres 1. februar og anvendes ved prøver fra 1. april. 
 
Case-arbejdsdag 
Ved udlevering af caseopgavesæt til caseeksamen skal eleven være til stede senest kl. 07.45 i det 
på forhånd udmeldte udleveringslokale. Hvis eleven ikke har afhentet sit oplæg senest kl. 08.00 på 
udleveringsdagen, vil det blive betragtet som udeblivelse fra eksamen. På casearbejdsdagen har 
eleven mulighed for at arbejde 8 timer på skolen med det udleverede caseopgavesæt. Eleven 
udfylder eksamensplanen ved casearbejdsdagens afslutning, hvilket udgør elevens dokumentation 
for arbejdet på casearbejdsdagen. 
 
Fakta om caseopgavesættet 
• Udarbejdes af skolen 
• Udarbejdes som hovedregel på dansk undtagen i engelsk og 2. fremmedsprog niveau FEDC 
• Udarbejdes alene på fremmedsproget i engelsk og 2. fremmedsprog niveau DC 
• Udarbejdes i en dansk og i en fremmedsproget version i engelsk og 2. fremmedsprog niveau FE 
• Tager udgangspunkt i eller perspektiverer til casevirksomheden 
• Består af 5-7 delopgaver 
• Omfatter og tester fagets/niveauets kompetencemål 
• Har et omfang, der svarer til elevens tid på casearbejdsdagen 
• Offentliggøres for eleven ved påbegyndelsen af casearbejdsdagen 
• Udleveres i såvel elektronisk version som papirudgave til eleven 
 
Skolen stiller følgende ressourcer til rådighed i forbindelse med casearbejdsdagen: 
• It-udstyr i et omfang, så hver enkelt elev har en arbejdsplads til rådighed 
• Printer og kopimaskine 
• Internetadgang 
• Adgang til skolens intranet (IT’s-learning) 
• Adgang til skolernes databaseservice (https://skoda.emu.dk/) – logon og password påkrævet 
• Præsentationsværktøj (PowerPoint, mv.) 
• It- og printer-support 
 
Case-eksamination 
Eksaminationen af eleven gennemføres tidligst på anden og senest på sjette arbejdsdag efter 
casearbejdsdagen. 
Ved selve eksaminationen i forbindelse med caseeksamen gælder reglerne for mundtlig eksamen. 
 
Censors ansvar og opgaver under eksaminationen 
Censor bestemmer under den mundtlige eksamination, hvilke delopgaver i caseopgavesættet, 
eleven skal eksamineres i. Censor forsøger i sit valg af opgaver til hver enkelt elev at dække en så 
bred vifte af fagets kompetencemål, som muligt. 
Censor kan stille uddybende spørgsmål til eleven. Censors opgaver følger i øvrigt bestemmelser i 
bekendtgørelse nr. 41 af 16. januar 2014 om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser 
(eksamensbekendtgørelsen). 
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Eksaminators ansvar og opgaver under eksaminationen 
Eksaminator leder eksaminationen. Eksaminationen gennemføres som en dialog mellem 
eksaminand og eksaminator, og den bør omfatte såvel selvstændig fremlæggelse som besvarelse 
af spørgsmål. 
Eksaminator afdækker den faglige dybde og bredde hos eleven gennem en uddybende 
eksamination i forbindelse med hver enkelt opgave og elevfremlæggelse. 
Har en elev ikke udarbejdet løsning af en delopgave i opgavesættet, skal censor og eksaminator 
afdække årsagen hertil, afklare evt. barrierer for løsning sammen med eleven og efterfølgende 
afdække elevens kompetencer i faget i forhold til løsning af delopgaven. Så snart dette er sket, 
fortsætter eksaminationen med censors udpegning af en ny delopgave til eleven. 
 
Prøveform 
Caseprøven er en mundtlig prøveform, der omfatter bedømmelse af fagets mundtlige, skriftlige, 
teoretiske og praktiske kompetencer, som de fremgår af fagets kompetencemål. Bedømmelsen 
sker på grundlag af elevens præstation under caseeksaminationen. 
Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget udgøres af den gennemførte undervisning i faget, elevens faglige 
produkter udarbejdet i forberedelsestiden, samt elevarbejde fra undervisningen, der indgår som 
grundlag for eksaminationen efter fagbilagets bestemmelser, for eksempel individuelt emne, 
portfolio, særskilt dokumentation eller lignende. 
Elevens eksaminationsgrundlag i form af faglige produkter medbringes af eleven til 
eksaminationen. 
Bedømmelse og bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens præstation og dokumentation af kompetencer under 
eksaminationen. Det er således elevens præstation under eksaminationen med udgangspunkt i 
udarbejdet materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget. Bedømmelsen af elevens kompetencer 
foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i fagbilaget for hvert enkelt 
grundfag. 

 

Grundforløbsprojekt 
Grundforløbsprojektet er et afsluttende eksamensprojekt med ekstern censor. 
Nærmere retningslinjer fastsættes af lærergruppen. Eksamensprojektet skal indeholde elementer 
fra alle kompetenceområder. 
Eksamen består af en mundtlig fremlæggelse af projektopgaven inkl. diskussion af udvalgte dele af 
opgaven. 
Selvom eleven eventuelt har arbejdet i en gruppe med grundforløbsprojektet, er eksamen i 
projektet alligevel individuel. 
 
Eksaminationstid 
Eksaminationstiderne følger grundfagsbekendtgørelsens bestemmelser vedr. eksaminationstid for 
faget/niveauet. 
Eksaminationstiden er ca. 30 minutter, inklusive tid til votering samt feedback til eleven. 
 
Hjælpemidler 

Grundforløbsprojekt 
Projekteksamen Mundtlig eksamen 
Til eksaminationen: Rapporter og andre projektprodukter 
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Caseeksamen 
Alle Grundfags hjælpemidler må anvendes, dog må skolens lærere ikke hjælpe med løsningen, og 
casevirksomheden må ikke kontaktes hverken før, under eller efter case-arbejdsdagen. 
Til eksaminationen 
Elevens udarbejdede præsentationsmateriale 
 
Prøver i det studiekompetencegivende år (EUX) 
I det studiekompetencegivende år skal eleven gennemføre 6 prøver i fag på gymnasialt niveau, 
skriftlige eller mundtlige. Fagene afgøres ved lodtrækning. Herudover er der mundtlig prøve med 
udgangspunkt i det skriftlige eksamensprojekt samt en større skriftlig opgave. 
 
Sygdom og udeblivelse fra eksamen 
Hvis eleven ikke er i stand til at møde op til casearbejdsdagen eller eksamen på grund af sygdom, 
skal der meldes afbud hurtigst muligt til skolen, dog senest 30 min. før casearbejdsdag eller 
eksamen påbegyndes. 
Sygdommen skal dokumenteres ved lægeerklæring (som betales af eleven), og denne skal 
afleveres til skolen senest 2 dage efter det officielle tidspunkt for casearbejdsdag eller eksamen. 
Udeblivelse fra casearbejdsdag eller eksamen, som ikke skyldes førnævnte, betragtes som 
udmeldelse af skolen og medfører derfor, at man ikke kan gennemføre eksamen på sædvanlige 
vilkår, dvs. eksamen på baggrund af udtræk af fag. Man kan derfor ikke få udstedt eksamens-
/skolebevis. 
Ved sygeeksamen eller reeksamen efter eksamensbekendtgørelsens regler, skal eksaminanden 
gennemføre caseprøven med nyt opgavesæt. 
 
Klager over eksamen 
En eksaminand kan i henhold til gældende eksamensbekendtgørelse indgive klage vedrørende 
forhold ved eksamen inden to uger efter, at karakteren på sædvanlig måde er meddelt den 
pågældende. 
Klagen skal være skriftlig begrundet, og første klageinstans er altid skolen. 

Optagelsesprøve til EUD/EUX Business 
Optagelseskrav  
Eleven skal have opnået 02 i hhv. dansk- og matematikafgangsprøverne i 9. eller 10. klasse 
eller ved prøver på tilsvarende niveau eller have en uddannelsesaftale om praktik i en 
virksomhed. 
Kommer eleven direkte fra 9. eller 10. klasse, skal eleven desuden være erklæret 
uddannelsesparat af din UU-vejleder. 

Hvis eleven ikke lever op til optagelseskravene 
Hvis eleven ikke lever op til adgangskravene, så er der følgende muligheder: 

• Eleven kan vælge at gå til optagelsesprøve på Tønder Handelsskole i dansk og/eller 
matematik og møde til en efterfølgende samtale med en vejleder. Til samtalen vurderer 
vejlederen, om eleven fagligt lever op til optagelseskravet (den/de relevante prøver skal 
bestås), og om eleven fagligt, personligt og socialt er klar til at kunne gennemføre den 
ønskede uddannelse. 
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• Eleven kan opkvalificere sig i matematik og dansk, inden start på den ønskede 
erhvervsuddannelse. Kvalificeringen kan foregå på forskellige måder, alt efter alder, men 
forløb på produktionsskoler og VUC kan være muligheder.  

Om optagelsesprøven 
Eleven har adgang til optagelsesprøve, hvis vedkommende er tilmeldt en uddannelse hos 
Tønder Handelsskole via optagelse.dk. 
Optagelsesprøver: 
Januar 2017 og juni 2017:  

• Dansk: 4. januar 2017 og onsdag den 21. juni 2017 
• Matematik: 5. januar 2017 og torsdag den 22. juni 2017 

 

Optagelsesprøven er en landsdækkende prøve, der skal afprøve, om eleven har det krævede 
niveau i dansk og matematik for at kunne optages på en erhvervsuddannelse. 
Der må medbringes hjælpemidler til prøverne, men der må ikke benyttes internet eller 
kommunikation med andre undervejs i prøven. 
Der kan ses et vejledende prøvesæt for både dansk og matematik på 
Undervisningsministeriets hjemmeside uvm-prøvesæt.  

Begrænset antal forsøg 
Eleven skal gøres opmærksom på, at vedkommende har to, undtagelsesvist tre forsøg, til at gå 
til optagelsesprøve på en erhvervsskole. Herefter har eleven ikke længere mulighed for dette – 
heller ikke hvis du senere ønsker at blive optaget på en anden uddannelse. 

Om samtalen 
Samtalen foregår med en vejleder og indgår i en samlet vurdering af, om eleven lever op til 
optagelseskravene. 
Ved samtalen vil vejleder bl.a. spørge ind til:  

• Motivation for uddannelsen og lyst til læring 
• Generel viden om forventninger og krav til at gennemføre en erhvervsuddannelse 
• Selvstændighed og ansvarlighed 
• Mødestabilitet 
• Samarbejdsevner 
• Respekt, herunder at udvise forståelse for andre mennesker 
• Det faglige niveau inden for de fag, der indgår på den ønskede uddannelse 

2. Grundforløbets første del EUD/EUX Business 
 

2.0 Fagretninger 
Tønder Handelsskole har kun erhvervsuddannelser inden for hovedområdet Kontor, handel og for-
retningsservice.  

http://www.optagelse.dk/
http://uvm.dk/Uddannelser/Erhvervsuddannelser/Reform-2015/Uddannelser/Optagelse-og-adgang/Optagelsesproeve/Vejledende-proevesaet
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Tønder Handelsskole er en del af Campus Tønder, som også rummer de tekniske EUD-
uddannelser og Social- og sundhedsuddannelserne. 
Grundforløbets første del (GF1) er overordnet set ens for eleverne uanset hvilken fagretning, de 
efterfølgende vælger på grundforløbets anden del (GF2). Det fremgår af hovedbekendtgørelsens § 
20, at grundforløbets første del i en erhvervsuddannelse skal give de unge generelle 
erhvervsfaglige og almene kompetencer. Det vægtes, at udnytte samarbejdsmulighederne med 
Campus Tønders øvrige EUD-uddannelser. 
Undervisningen på Tønder Handelsskole grundforløb 1. er imidlertid tonet, så den både rammer 
elevernes interesse for netop det merkantile område og styrker deres handlekompetence ift. at 
vælge fagretning på grundforløbets anden del.  
Det fremgår af §20, at skolen skal oprette en eller flere fagretninger inden for det hovedområde, 
som den udbyder. Tønder Handelsskole har oprettet fagretninger indenfor  

• Kontor  
• Business to Business/Handel  
• Butik og e-handel  

 
Skolen tilbyder ikke selv hovedforløb, men har indgået i et samarbejde med BC-Syd i Sønderborg. 
Tønder Handelsskole har på nuværende tidspunkt et elevgrundlag, der gør, at der kan oprettes et 
hold på grundforløbets første del.  
På Tønder Handelsskole vil alle fagligt tematiserede projekter rette sig mod det merkantile 
hovedområde.  
EUX eleverne vil på GF2 kunne vælge mellem specialerne:  

• Kontor  
• Butik og e—handel  
• Business to business/Handel  

 



20 
 

EUD eleverne vil kunne væge mellem:  
• Butik  og e-handel  
• Business to Business 

 

2.1.1Praktiske oplysninger 
Der henvises til oplysningerne i punkt 1 Generel information om skolen. 

2.1.2 Pædagogisk, didaktiske og metodiske grundlag 
Grundforløbets 1. del er opbygget sådan, at eleverne i løbet af de første uger gennemfører 
introducerende erhvervsfaglig undervisning for derefter at modtage den brede generelle og almene 
erhvervsfaglige undervisning frem mod det endelige uddannelsesvalg efter 20 uger. 
Grundforløbets 1. del indebærer en faglig progression i forhold til den valgte fagretning og løbende 
afklaring af elevens uddannelsesvalg.  
Eleverne kommer til at arbejde med en række kompetencer i grundfag, erhvervsfag og på tværs af 
disse. Undervisningen gennemføres helhedsorienteret og projektorganiseret for at sikre 
sammenhæng, relevans og optimal læring i forløbene. Eleverne arbejder med praktiske projekter, 
der kendetegner typiske arbejdsprocesser inden for det hovedområde og den fagretning, eleven 
har valgt.  
Kontor, B2B og Butik og e-handel er som tidligere nævnt overordnede uddannelsesområder i det 
merkantile grundforløbs 2 del. På grundforløbets 1. del bliver eleverne introduceret til de merkantile 
områder i såvel grundfagsundervisningen som i projekterne.  

 

Case- og projektbaserede læringsaktiviteter planlægges sådan, at eleverne som forudsætning har 
erhvervet sig en grundlæggende faglig viden og forståelse om det indhold, der skal arbejdes med i 
casen/projektet. Hver undervisningsblok følger altså en struktur, hvor eleverne arbejder i starten 
med forholdsvis lukkede opgaver i grundfag og erhvervsfag for til sidst at arbejde tværfagligt og 
projektbaseret med mere åbne opgaver.  

De pædagogiske principper (se afsnit 1.2) implementeres så vidt det giver mening i alle tre 
læringstyper. Læringsaktiviteterne er desuden tilrettelagt differentieret i forhold til de enkelte 
elevers læringsbehov, ønsker og talenter. Lærerne forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter og 
motiverer eleverne på forskellige måder, der passer til elevernes forudsætninger. For at sikre, at 
eleverne udvikler deres kompetencer bedst muligt, videreudvikler lærerne løbende deres praksis 
for differentiering. 
Undervisningen tager i så mange sammenhænge som muligt afsæt i en konkret virksomhed eller 
problemstilling. I tilrettelæggelsen af undervisningen vægtes det praksisnære, ligesom lærerne 
tilrettelægger undervisningen, så kravet om bevægelse tilgodeses. 

2.1.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer  
På Tønder Handelsskole ønsker vi at bibringe eleverne følgende kompetencer opdelt i 3 kategorier 
– personlige kompetencer, generelle faglige kompetencer og særlige faglige kompetencer.  
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Udvikling af personlige kompetencer  
Eleven:  

• lærer at tage ansvar for sig selv og sine holdkammerater  
• lærer at samarbejde  
• lærer at være studerende  
• lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering og ved selvkritik  
• lærer at vurdere egne stærke og svage sider  
• lærer at tage initiativ  
• lærer at være innovativ 
• lærer at være ambitiøse  
• lærer at være fleksibel  
• lærer selvstændighed  
• lærer at se nye muligheder  

 
Udvikling af generelle faglige kompetencer  
Eleven:  

• lærer at beslutte og planlægge eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at organisere arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange  
• lærer gode arbejdsrutiner som også omfatter orden omkring arbejdet  
• lærer at udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at kontrollere og fejlrette eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med an-dre  
• lærer at evaluere eget og andres arbejde  
• lærer at være omstillingsparat  

 
Udvikling af specifikke faglige kompetencer  
Eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse.  
Lærerteamet/læreren definerer undervisningsmålene i de enkelte læringsaktiviteter. 

 

Tønder Handelsskole gennemfører for alle elever en kompetencevurdering og udarbejder elevens 
personlige uddannelsesplan i Elevplan. Som led i udarbejdelsen af uddannelsesplanen vejledes 
eleven om uddannelsesmuligheder og de krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage 
et realistisk valg af uddannelse, niveauer og valg af undervisning, herunder eventuelt EUX.  
Nedenfor beskrives den proces, der gennemføres:  
1. Tønder Handelsskole modtager elevernes ansøgningsskemaer  
2. De kommende elever og deres forældre indkaldes til vejledningssamtaler i april/maj. Her 
forsøges det især at afdække elevernes grundlæggende deltagerforudsætninger på baggrund af 
elevernes karakterer fra Folkeskolen, elevens uddannelsesplan og de informationer eleven og 
forældre give ved samtalen. 
4. På baggrund af vejledningssamtalerne tildeles de elever, studievejlederne skønner, har behov 
herfor, særlige støtte. Det kan dreje som om specialpædagogisk støtte eller mentorstøtte. 
5. Der gennemføres realkompetencevurderinger i det omfang det er relevant (især for de lidt ældre 
elever). 
6. Skolens administration placerer elever på relevante uddannelsesforløb.  
7. Elever modtager brev om hvor, hvornår og på hvilket forløb, de skal starte på uddannelsen.  
8. Skolestart: Eleverne starter på uddannelsen.  
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19. Alle elever kompetencevurderes i de to første uger i alle grundfag med henblik på at 
differentiere undervisningen bedst muligt i grundfagsundervisningen.  
10. På baggrund af ovenstående udarbejdes en personlig uddannelsesplan for hver enkelt elev. 
Der udarbejdes hurtigt ansøgninger til elever, der har brug for SPS støtte.  
 
Den personlige uddannelsesplan kan desuden tilpasses med eksempelvis:  

• fritagelse for eksamen og/eller for undervisning,  
• praktikophold i virksomheder,  
• mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag,  
• fag på højere niveau,  
• særlig støtte.  

 
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved 
overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. 

Særligt vedr. EUV realkompetencevurdering  
På baggrund af en realkompetencevurdering, har voksne over 25 år mulighed for at tage 
uddannelserne EUX og EUD som EUV (Erhvervsuddannelse for voksne).  
Realkompetencevurderingen består både af en objektiv generel vurdering og en individuel 
vurdering og har en varighed fra ½ til 10 dage.  
Realkompetencevurderes eleven til Grundforløbets 2. del følges EUD/EUX GF 2. del forløbet - evt. 
med merit for relevante fag og niveauer. 

2.1.4 Undervisningen i grundforløbets første del 
Undervisningen gennemføres som en blanding af tværfaglig, projektorienteret, praksisnær,  
erhvervsrettet og faglig undervisning. Undervisning varierer mellem klasseundervisning, 
gruppearbejde, individuelle opgaver og projektorienteret undervisning.  
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og tematiseret. Målpinde fra de forskellige 
erhvervsfag trækkes ud i de enkelte temaforløb på GF1, også målpinde fra dansk og engelsk 
inddrages i temaforløbene. Hvor målpinde ikke falder ind i projekterne gennemføres 
undervisning som faglig undervisning.  
 
Grundfag på GF1:  
Dansk   D og C niveau  6 timer pr. uge  
Engelsk   D og C niveau  6 timer pr. uge  
Samfundsfag  C niveau  6 timer pr. uge  
Erhvervsfag på GF1:  
Erhvervsfag 1  
  Erhvervsintroduktion  2 uger  
Erhvervsfag 2  
  Arbejdspladskultur  1,5 uge  
  Praktikpladssøgning  1,0 uge  
  Samfund og sundhed  1,5 uge  
Erhvervsfag 3  
  Arbejdsplanlægning og samarbejde 1,0 uge  
  Faglig dokumentation  1,0 uge  
  Faglig kommunikation  1,0 uge 1,0 uge til niveau 2  
  Innovation   1,0 uge  
  Metodelære   1,0 uge  
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Temaforløb på GF1 
I teamforløbene afvikles målepinde fra såvel grundfagene som erhvervsfagene: 
Ikea 
Projekt Café 
Rejseguide 
Jobsamtalen 
Tjen din første million  
 
Valgfag på GF1  
Engelsk  
Støttefag/bonusfag - eleverne vælger selv, med vejledning fra faglæreren.  
Samfundsfag C 
 
Herudover kommer 45 minutters bevægelse hver dag.  Bevægelsen indgår i undervisningen. 
 

Studieaktivitet m.m.  
Hjemmearbejde og opgaver  
Eleverne har pligt til at aflevere de opgaver, som lærerne stiller, samt pligt til at lave de lektier, som 
de enkelte lærere giver for. Manglende aflevering af skriftlige opgaver kan resultere i, at eleven 
ikke vil kunne indstilles til eksamen.  
 
Konsekvens ved manglende afleveringer/lektielæsning  
Afleverer eleven ikke opgaver/lektier foretages der en samlet vurdering af elevens evne til at nå 
målene i uddannelsesplanen. Skolen tager stilling til, om eleven ikke vil kunne indstilles til 
eksamen i det pågældende fag.  
Fravær  
Der er mødepligt til undervisningen. Skolen forventer, at eleverne er til stede til al undervisning. 
Lærerne registrerer fravær i hver lektion via IT’s-learning.  
I tilfælde af sygdom skal eleven på fraværsdagen inden klokken 08.00 ringe til skolens kontor og 
melde sig syg. 
 
Er eleven syg mere end to dage, skal han/hun på tredje dagen igen ringe til kontoret. 
Ved rund fødselsdag i nærmeste familie, begravelse, køreprøve, undersøgelse/speciallæge som 
ikke kan ske om eftermiddagen, ansættelsessamtale eller andet på forhånd kendt fravær, skal 
eleven give kontoret besked, så fraværet kan skrives ind i fraværsregistreringen. 
 
Der skelnes ikke som sådan mellem lovligt og ikke lovligt fravær. Men i forbindelse med 
fraværsopfølgningen vil der blive set på og taget individuel stilling til eventuel advarsel, ud fra 
årsagen til fraværet og omfanget af fraværet.  

Ved længerevarende sygdom eller ved mistanke om pjæk, kan skolen forlange 
lægedokumentation.  

Hvis en elev har været fraværende fra et fag i et sådant omfang, at den pågældende lærer ikke er i 
stand til at give karakter, er faget ikke gennemført.  

Fraværsopfølgning  
Der er mødepligt til al undervisning samt dertil tilhørende aktiviteter.  
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Hvis eleven har for meget fravær, modtager han/hun en skriftlig advarsel. Er eleven under 18 år, vil 
advarslen blive sendt til forældrene/værgen. Øges fraværet stadig herefter, vil eleven blive indkaldt 
til fraværssamtale med studievejlederen. Der kan nu ske én eller flere af følgende muligheder:  

• Fraværet var forbigående, og der aftales at se tiden an  
• Studievejlederen beder om lægeerklæring som dokumentation for sygdomsfravær  
• Der er mistanke om pjæk: Eleven kan blive bedt om at dokumentere fravær fremover med 

lægeerklæringer  
• Studievejledningen vurderer, om der skal igangsættes studiestøtte af én eller anden 

karakter  
 
Hvis fraværet ikke forbedres efter samtalen med studievejlederen, vil eleven modtage skriftlig 
advarsel nr. 2. Er eleven under 18 år, vil advarslen blive sendt til forældrene/værgen. Hvis fraværet 
endnu ikke forbedres, vil eleven blive indkaldt til samtale med direktøren. Der tages herefter 
løbende stilling til udmeldelse og/eller indstilling af SU pga. manglende studieaktivitet.  
Specielt ved længerevarende sygdom: I tilfælde af længerevarende sygdom skønner 
studievejledningen, om der skal iværksættes støtteundervisning. Der kan imidlertid være tale om et 
så langvarigt sygdomsforløb, at eleven ikke skønnes at kunne indhente det tabte, eller det ikke 
længere er forsvarligt at betegne eleven som studieaktiv/modtager af fuldtidsundervisning. I disse 
tilfælde træffer direktøren i samråd med studievejledningen individuel afgørelse om, hvorvidt 
eleven udmeldes.  
 
Snyd med opgaveafleveringer  
Såfremt der er tale om snyd i forbindelse med opgaveaflevering/projektaflevering, eksempelvis en 
kopieret besvarelse fra en anden elev eller tekst kopieret fra internettet, har det alvorlige 
konsekvenser.  
Hvis der er tale om dele af en opgave, der er kopieret, udløser det – afhængig af omfanget af det 
kopierede - typisk karakteren -3. Derudover får den pågældende elev en skriftlig advarsel. 
Gentagelse af snyd kan medføre bortvisning fra skolen.  
Er der tale om hele opgaver der er kopieret, eller hovedparten af en opgave der er kopieret, vil hele 
opgaven blive afvist. Der gøres opmærksom på, at dette kan betyde forlængelse af 
uddannelsestiden. Derudover får den pågældende elev en skriftlig advarsel. Gentagelse af snyd 
kan medføre bortvisning fra skolen.  
Er der tale om snyd i forbindelse med et grundfagseksamensprojekt, vil dette have væsentlig 
indflydelse på elevens standpunktskarakter. Eleven kan herudover ikke indstille sig til eksamen i 
faget med mindre eleven afleverer et nyt projekt inden for samme emneområde. Dette nye projekt 
vil ikke blive rettet/kommenteret af den pågældende lærer, men vil udelukkende fungere som 
eksaminationsgrundlag i forbindelse med en evt. eksamen.  
Trusler mod andre elever eller personale  
Trusler af enhver art rettet mod elever eller personale medfører enten hjemsendelse i en periode, 
eller hvor der er tale om alvorlige trusler, herunder trusler om vold, opsøgning på privat bopæl eller 
lignende, omgående bortvisning og udmeldelse fra skolen. Der foretages ligeledes en vurdering af, 
om sagen har en sådan karakter, at der skal foretages politianmeldelse.  
Klager over udelukkelse fra fortsat undervisning  
Der kan klages over en skoles afgørelse vedr.:  

• optagelse på skole  
• udelukkelse fra fortsat undervisning  
• midlertidig hjemsendelse  
• indkaldelse til fornyet skoleophold  

 
Hvis eleven vil klage over en skoles afgørelse, skal eleven sende sin klage til skolen.  
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Klagen skal være modtaget på skolen senest to uger efter, at eleven har fået afgørelsen. Hvis 
skolen fastholder sin afgørelse, sender skolen klagen videre til Kvalitets og Tilsynsstyrelsen med 
skolens bemærkninger. Før skolen sender klagen videre til Kvalitets og Tilsynsstyrelsen, får eleven 
besked om skolens afgørelse, og eleven har herefter en uge til at komme med bemærkninger til 
skolens afgørelse. Herefter sender skolen klagen til Kvalitets og Tilsynsstyrelsen sammen med alle 
dokumenter i sagen. 

2.1.5 Ny mesterlære 
Tønder Handelsskole har ikke Ny mesterlære-forløb. 

2.1.6 Bedømmelsesplan 
Løbende bedømmelse  
Den enkelte lærer foretager løbende bedømmelse af eleverne i sit fag med det formål at støtte 
eleven bedst muligt i progressionen i elevens læring, herunder hjælpe og sikre elevens refleksion 
over egen faglige og personlige udvikling. Den løbende bedømmelse foregår i form af 
tilbagemelding på afleveringsopgaver/fremlæggelser samt feedback på elevens arbejde og indsats 
i såvel den daglige undervisning som hjemmearbejde. 
  
Bedømmelse af personlige kompetencer  
Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på 
lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende 
vurdering af eleven i undervisningen. Lærerteamet foretager en fælles vurdering af elevernes 
udvikling ved teammøderne. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel 
ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i undervisningen, i samarbejdet med de øvrige 
elever og lærere, ved fremlæggelser af projekter, i professionsmæssig sammenhænge 
eksempelvis i praktikperioder hvor eleven betjener og vejleder kunder, og indgår i et samarbejde 
med kolleger samt ansvarlighed.  
. 

Afsluttende bedømmelse  
Bedømmelse fag EUDEUX på grundforløbets 1. del  
 
Mål og krav er primært de fag- og kompetencemål, som udgør slutmålet ved eksamen. Hertil kan 
komme specifikke krav, der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne. 
Erhvervsfag 1 Bedømmes ikke – introducerende og 

afklarende  
Erhvervsfag 2 + 3 Bedømmes ”Bestået/ikke bestået”  
Grundfag Dansk, Engelsk og Samfundsfag Bedømmes med standpunktskarakter på 7-

trinsskalaen 

 
 

 

Vedr. bedømmelse af grundfag  

Eleverne bedømmes ud fra 7-trins karakterskalaen.  
Eleven indstilles til eksamen når det ønskede niveau er afsluttet og eleven har erhvervet sig de 
kompetencer som niveauet indebærer. Niveauet er først gennemført, når eleven er indstillet til og 
aflægger evt. udtrukket eksamen i det pågældende fag. Gennemfører en elev ikke en udtrukken 
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eksamen, vil en given standpunktskarakter forud for eksamen blive slettet og vil ikke figurere på 
elevens karaktermeddelelse.  
I flere grundfag indgår udarbejdelse af et projekt som en obligatorisk del af faget. Manglende 
aflevering af et obligatorisk projekt har meget alvorlige konsekvenser, eftersom eleven i så fald 
ikke kan indstilles til eksamen. Eleven mangler dermed opfyldelsen af nogle af de mål, som er 
nødvendige, for at kunne afslutte grundforløbet. 

Vedr. bedømmelse valgfag  

På Tønder Handelsskole udbydes grundfag som valgfag (engelsk/samfundsfag) – der henvises til 
afsnittene om grundfag. 

Vedr. bedømmelse i erhvervsfag  

Eleven modtager en individuel vurdering bestået/ikke bestået som udtrykker elevens evne til, på en 
helhedsorienteret måde, at behandle de i undervisningen givne problemstillinger, dvs. en 
helhedsvurdering af de kompetencer den enkelte elev har opnået. Evalueringen omfatter både det 
faglige indhold, elevens engagement i forløbet, projektet/produktet og evt. fremlæggelser.  
Indstilling til eksamen i grundfag samt grundfag taget som valgfag  
Skolen afgør om eleven opfylder betingelserne for at kunne indstilles til eksamen.  
Afgørende for eksamensindstillingen er:  

• om eleven forventes at kunne opnå et tilstrækkeligt resultat til at kunne nå de i elevens 
personlige uddannelsesplan angivne mål.  

• om eleven har afleveret evt. obligatoriske eksamensprojekter.  
• om der foreligger et fyldestgørende grundlag at vurdere elevens faglige præstation ud fra, 

herunder skriftlige afleveringer, tilstedevær og aktiv deltagelse i undervisningen.  
•  

Fritagelse for fag/prøve - realkompetencevurdering  
Eleven kan fritages for at deltage i undervisningen i et fag, eller fritages for at gå til eksamen i et 
fag, såfremt han/hun allerede har gennemført faget i andre dele af uddannelsessystemet, eller på 
anden vis har erhvervet reelle og sammenlignelige kompetencer.  
For at blive fritaget for undervisning og prøve i et fag, skal eleven enten dokumentere, at 
vedkommende har  

• aflagt prøve i faget og ved prøven opnået mindst 6/02 i prøvekarakter eller,  
• hvis faget ikke er udtrukket som prøvefag for vedkommende, opnået mindst 6/02 i overført 

årskarakter eller standpunktskarakter ved afslutningen af faget  
 
Eller skolen vælger at fritage eleven fra undervisning/eksamen på baggrund af 
realkompetencevurdering af den enkelte elev, hvis skolen skønner, at eleven har et tilsvarende 
niveau erhvervet på anden vis.  
Denne realkompetencevurdering fortages enten af studievejlederen gennem samtale, eller en 
egentlig prøve, eller ved, at eleven i den almindelige undervisning viser evner som retfærdiggør, at 
eleven kan flyttes til et højere niveau/hold, alternativt fritages for undervisning.  
 

2.1.7 Eksamensregler  
 
1. Casearbejdsdagen: Du skal møde kl. 08:00 på casearbejdsdagen. Ved start af arbejdsdagen 
får du vigtig information, så mød til tiden. Hvis du kommer for sent kan du blive afvist.  
 
2. Caseeksamen: Kom i god tid, minimum 20 minutter før du skal ind til caseeksamen!  
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3. Din præsentation, dvs. plancher, PowerPoint eller andet materiale du vil benytte under 
fremlæggelsen, skal du udarbejde i god tid. Regn ikke med at du kan nå det på selve 
eksamensdagen.  
 
4. Er du syg på casearbejdsdagen eller eksamensdagen skal du:  
 
a. Ringe til skolens administrationskontor og sygemelde dig på dagen inden kl. 8.00 
  
b. Ved sygdom skal der afleveres en lægeerklæring senest 2 dage efter sygemeldingen. 
 
5. Hvis ikke punkt a og b overholdes – har du afbrudt din uddannelse og dermed meldt dig selv ud.  
 
6. Når skolen har modtaget erklæringen indstilles du til sygeeksamen.  
 
7. Udebliver du fra sygeeksamen medfører at Tønder Handelsskole ikke kan udskrive et 
grundforløbsbevis til dig. Du skal derfor møde op til eksamen.  
 
8. Kommer du for sent til eksamen, kan du afvises! Bliver du afvist til eksamen, skal du straks 
henvende dig til skolens administration.  
 
9. Mobil telefon må ikke medbringes.  
 
10. Består du ikke eksamen har du mulighed for at gå til reeksamen én gang. Ønskes en tredje 
mulighed skal skolen bevillige dette. 
 
11. Klager over eksamen skal indgives skriftligt til skolen senest 2 uger efter bedømmelsen af 
prøven – der henvises til kapitel 10 i ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende 
erhvervsrettede uddannelser”  
 
Eksamenssnyd  
Skolen forventer, at du besvarer opgaver selvstændigt. Det betyder bl.a. at skriftlige opgaver ikke 
må være helt eller delvist kopieret fra andre.  
1. Opstår der mistanke om, at du har kopieret en andens arbejde – bliver det indberettet til 
uddannelseschefen.  
 
2. Uddannelseschefen vurderer om du skal:  

• Bortvises fra den konkrete eksamen og tildeles en skriftlig advarsel  
• Bortvises fra skolen varigt – eks. ved gentagelse  

 
3. Både en skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen medfører, at karakteren bortfalder, og at du 
har misbrugt en eksamen – du har derfor kun et forsøg tilbage.  
 
4. Når du afleverer opgaven skal du skrive under på, at besvarelsen er dit selvstændige arbejde.  
 
5. I opgaver hvor du citerer og refererer, skal du bruge citationstegn og kildehenvisninger.  
 
Du undgår problemer ved at følge de nedenstående regler for citering:  
 

• et citat, skal markeres med kursiv eller ”anførelsestegn”.  
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• fakta eller argumentation du henter fra en anden tekst, angives med henvisning til note med 
præcis henvisning til på hvilke sider, fakta/argumentation er fra.  

• genbruger du dine tidligere opgaver, betragtes det som andet kildemateriale – her gælder 
samme regler for citat og henvisning til note og opgaven skal fremgå af litteraturlisten.  

• anvender du andres eksamensopgaver eller mundtlige meddelelser, gælder samme regler 
som ved citat eller henvisning til note.  

• henviser eller citerer du fra hjemmesider, skal det angives som citat eller med henvisning til 
note i form af en URL-adresse.  
 

Bedømmelsesgrundlaget/Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsesgrundlaget præciserer hvilke produkter, processer eller præstationer, der gøres til 
genstand for bedømmelsen samt med hvilken vægt de forskellige elementer indgår i 
bedømmelsen. Eleverne gøres fra undervisningens begyndelse bekendt med 
bedømmelsesgrundlaget i de enkelte læringsaktiviteter.  
Bedømmelsesgrundlaget for elever, som skal til den merkantile caseeksamen, er elevens 
præstation ved den mundtlige afprøvning af elevens viden om fagets mål, der tager udgangspunkt 
i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen  
Grundlaget for bedømmelsen til eksamen er eksaminandens individuelle præstation, herunder 
individuelle dele af et evt. gruppefremstillet produkt. Bedømmelsesgrundlaget er elevens 
præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens 
præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet materiale, der udgør 
bedømmelsesgrundlaget.  
Der skal foretages en helhedsbedømmelse af elevens kompetencer ud fra det pågældende 
fagniveau som eleven går til eksamen i – ikke de underliggende niveauer. Elevens evt. skriftlige og 
praktiske produkter må således ikke bedømmes isoleret.  
Der gives karakter efter 7-trins karakterskalaen. 
  
Sammenhængen mellem læringsmål, læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier  
Der skal skabes sammenhæng mellem: 
1. Læringsmålene (de faglige mål i bekendtgørelsen)  
2. De læringsaktiviteter, der pågår i den daglige undervisning og  
3. Bedømmelseskriterierne i forbindelse med eksamen/evaluering.  
 
Læringsmål/-niveauer  
Der skelnes mellem Viden, Færdigheder og Kompetencer:  
Viden om: At kunne huske, forstå og redegøre for  
Færdigheder: At kunne anvende og analysere  
Kompetencer: At kunne vurdere, perspektivere og skabe  
Læringsaktiviteter  
Det er væsentligt, at aktiviteterne i den daglige undervisning giver mulighed for læring på 
det ønskede niveau, jf. læringsmålene i bekendtgørelsen.  
Hvad er ”viden om”?  
Viden om et fagligt område vil sige, at eleven kan forklare og redegøre, uden at anvende 
den givne teori i en sammenhæng.  
Hvordan viser man færdigheder?  
Færdigheder vises ved at:  

• Inddrage relevante teorier og viden fra grundfag og undervisning i øvrigt  
• Eleven kan begrunde sine holdninger  
• Vise, at eleven har overblik over, hvordan forskellige delemner/-opgaver i fx 

projekter kan være forbundet (eller bygger oven på hinanden).  
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Hvordan vises kompetencer?  
Når eleven bruger sin viden og sine færdigheder til at løse konkrete opgaver, eksempelvis:  

• Kommer med vurdering (og/eller kritik)  
• Giver forslag til forbedringer  
• Sammenligner forskellige forslag/muligheder – for så at udvælge det bedste 

alternativ  
• Laver en plan, der bygger på den information og viden, eleven har fået/fundet 

Sygeeksamen  
Hvis en elev bliver syg og ikke kan møde til eksamen, skal dette omgående meddeles til skolens 
kontor, og lægeattest skal fremsendes hurtigst muligt. Eksaminanden kan kun indstilles til 
sygeeksamen ved lægedokumenteret sygdom. Ved sygeeksamen fortaber eleven ikke retten til 
reeksamen. 
  
Udeblivelse af andre årsager end lægedokumenteret sygdom  
Såfremt eleven udebliver fra eksamen, uden at have afmeldt sig i behørig tid og uden at der er tale 
om lægedokumenteret sygdom, betragtes prøven som værende påbegyndt, og eleven har brugt 
det ene af sine maksimalt 2 eksamensforsøg.  
Under særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, 
kan skolen ud fra en individuel vurdering give dispensation, og lade eleven gå til eksamen inden 
for samme eksamenstermin om muligt. 

Reeksamen  
Er en eksamen ikke bestået med minimum karakteren 02, kan eleven genindstille sig til 
reeksamen. Alle elever orienteres forud for eksamen om muligheden for reeksamen.  
Eleven vil efter eksamensafholdelsen blive informeret pr. brev om muligheden om reeksamen. 
Eleven er ligeledes velkommen til selv at kontakte kontoret for at få overblik over sin situation.  
En elev kan deltage i den samme slags prøve maksimalt 2 gange med mindre skolen giver 
dispensation. En prøvegang er brugt, når prøven er begyndt. Det er den til reeksamen opnåede 
karakter som bliver den gældende.  
 
Klager over eksamen  
Klager over forhold ved eksamen meddeles skolen individuelt, skriftligt og begrundet senest 2 uger 
efter meddelelse af karakteren. Klagen kan tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Til 
brug for klagesagen skal eksaminanden efter anmodning have udleveret en kopi af den stillede 
opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.  
Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens 
vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.  
Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.  
Klagen forelægges eksaminator og censor straks til udtalelse, der normalt har en frist på 2 uger til 
at afgive udtalelse. Skolen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist.  
Bedømmerne skal hver for sig udtale sig skriftligt om de faglige spørgsmål i klagen.  
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Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere 
udtalelsen skriftligt.  
Herefter afgør inspektøren klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelser og klagerens 
kommentarer til udtalelserne. Kun når bedømmerne er enige om det, kan skolens afgørelse gå ud 
på, at klageren ikke får medhold.  
Den skriftlige afgørelse meddeles straks klageren og bedømmerne, og kan resultere i enten tilbud 
om ny prøve (omprøve) eller afvisning. Afgørelsen skal være meddelt senest 2 måneder efter, at 
skolens modtagelse af klagen. Såfremt dette ikke er muligt, underretter skolen klageren om årsag 
og dato for færdigbehandling af klagen.  
Omprøve som følge af en klage, kan resultere i en lavere karakter. 
 

Skolens regler vedr. eksamen er fastsat ud fra:  
”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”  
BEK nr. 41 af 16/01/2014  
 

2.1.8 Fremgangsmåde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
Tønder Handelsskole arbejder fortrinsvis sammen med IBC i Aabenraa omkring 
skolepraktikken. Skolepraktikvejledere fra IBC besøger eleverne og orienterer om kravene til 
at komme i betragtning til en plads.  
For at blive optaget i skolepraktik, skal eleven have gennemført de kompetencemål, der er 
særlige for det hovedforløb, som eleven har valgt.  
Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed til at 
gennemføre hele uddannelsen. Hvis eksamen i grundforløbsprojektet er bestået, betragtes 
eleven som fagligt egnet til skolepraktik.  
Uddannelseskoordinator, LOP konsulent og kontaktlærer følger op på elevens 
praktikpladssøgende aktivitet og vejleder om denne i henhold til de gældende EMMA kriterier 
(egnethedsvurdering, geografisk mobilitet, faglig mobilitet, aktiv søgende).  
Eleven er forpligtet til løbende at søge praktikpladser inden for det merkantile område og til at 
gøre rede for, hvilke praktikpladser der er søgt og med hvilket resultat. 

2.1.9 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser med 
adgangsbegrænsning  
Tønder Handelsskole udbyder ikke uddannelse med adgangsbegrænsning  
 

3 Grundforløbets anden del EUD/EUX 
 

3.2.1 Praktiske oplysninger 
Der henvises til oplysningerne i punkt 1 Generel information om skolen. 

Grundforløbets 2. del tager også 20 uger, og er specifikt målrettet det hovedforløb, du har valgt.  
Undervisningen består af:  
•Grundfag  
•Valgfag  
•Uddannelsesspecifikke fag  
Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i den helhedsorienterede og 
praksisrelaterede undervisning.  
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De uddannelsesspecifikke fag giver faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb, 
eleven har valgt.  
Fagretningen: Butik og E-handel retter sig mod uddannelserne til: 
Detailhandelsuddannelse med specialer  
Grund- og valgfag til detailhandel med specialer:  
Dansk D, Engelsk D, Afsætning C, It C, Erhvervsøkonomi C, valgfag og støttefag.  
Der undervises helhedsorienteret og projektorienteret i grundfagene og i det 
uddannelsesspecifikke fag. 
Fagretningen: Business to business retter sig mod uddannelserne til: 
Handelsuddannelser med specialer.  
Grund og valgfag til handelsuddannelsen med specialer:  
Dansk C, Engelsk C, Afsætning C, It C, Erhvervsøkonomi C, valgfag og støttefag.  
Der undervises helhedsorienteret og projektorienteret i grundfagene og i det 
uddannelsesspecifikke fag. 
Fagretningen: EUX Business retter sig mod uddannelserne til:  
Kontor med specialer:  
Grund og valgfag til handelsuddannelsen med specialer:  
Dansk C, Engelsk C, Samfundsfag C, Afsætning C, It C, Erhvervsøkonomi C, Matematik C, 
Organisation C, valgfag og støttefag.  
Der undervises helhedsorienteret og projektorienteret i grundfagene og i det 
uddannelsesspecifikke fag. 

3.2.2 Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 
Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningen fra GF1 videreføres på 
GF2. De nye grundfag introducerer i de første uge, hvorefter målene fra de uddannelsesspecifikke 
fag bringes med ind i den helhedsorienterede og praksisnære undervisning. 

Også grundforløbets 2. del indebærer en faglig progression frem mod en erhvervelse af de 
krævede kompetencer ved overgangen fra grundforløb til hovedforløb. 
Eleverne kommer til at arbejde med en række kompetencer i grundfag, i de uddannelsesspecifikke 
fag og på tværs af disse. Undervisningen gennemføres helhedsorienteret og projektorganiseret for 
at sikre sammenhæng, relevans og optimal læring i forløbene. Eleverne arbejder med praktiske 
projekter, der kendetegner typiske arbejdsprocesser inden for det hovedområde og det speciale, 
eleven har valgt.  
Kontor, B2B og Butik og e-handel er som tidligere nævnt overordnede uddannelsesområder i det 
merkantile grundforløbs 2 del.  

 

Case- og projektbaserede læringsaktiviteter planlægges sådan, at eleverne som forudsætning 
har erhvervet sig en grundlæggende faglig viden og forståelse for det indhold, der skal 
arbejdes med i casen/projektet. Hver undervisningsblok følger altså en struktur, hvor eleverne 
arbejder i starten med forholdsvis lukkede opgaver i grundfag og erhvervsfag for til sidst at 
arbejde tværfagligt og projektbaseret med mere åbne opgaver.  
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De pædagogiske principper (se afsnit 1.2) implementeres så vidt det giver mening i alle tre 
læringstyper. Læringsaktiviteterne er desuden tilrettelagt differentieret i forhold til de enkelte 
elevers læringsbehov, ønsker og talenter. Lærerne forklarer fagligt stof, giver feedback, støtter 
og motiverer eleverne på forskellige måder, der passer til elevernes forudsætninger. For at 
sikre, at eleverne udvikler deres kompetencer bedst muligt, videreudvikler lærerne løbende 
deres praksis for differentiering. 
Undervisningen tager i så mange sammenhænge som muligt afsæt i en konkret virksomhed 
eller problemstilling. I tilrettelæggelsen af undervisningen vægtes det praksisnære, ligesom 
lærerne tilrettelægger undervisningen, så kravet om bevægelse tilgodeses. 

3.2.3 Kriterier for vurdering af elevernes kompetencer og forudsætninger 
På Tønder Handelsskole ønsker vi at bibringe eleverne følgende kompetencer opdelt i 3 kategorier 
– personlige kompetencer, generelle faglige kompetencer og særlige faglige kompetencer.  
  
Udvikling af personlige kompetencer  
Eleven:  

• lærer at tage ansvar for sig selv og sine holdkammerater  
• lærer at samarbejde  
• lærer at være studerende  
• lærer at evaluere sit arbejde ved selvevaluering og ved selvkritik  
• lærer at vurdere egne stærke og svage sider  
• lærer at tage initiativ  
• lærer at være innovativ 
• lærer at være ambitiøse  
• lærer at være fleksibel  
• lærer selvstændighed  
• lærer at se nye muligheder  

 
Udvikling af generelle faglige kompetencer  
Eleven:  

• lærer at beslutte og planlægge eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at organisere arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at tilrettelægge effektive arbejdsgange  
• lærer gode arbejdsrutiner som også omfatter orden omkring arbejdet  
• lærer at udføre arbejdet selvstændigt og i samarbejde med andre  
• lærer at kontrollere og fejlrette eget arbejde selvstændigt og i samarbejde med an-dre  
• lærer at evaluere eget og andres arbejde  
• lærer at være omstillingsparat 

 
Udvikling af specifikke faglige kompetencer  
Eleven tilegner sig de faglige mål i den pågældende uddannelsesbekendtgørelse.  
Lærerteamet/læreren definerer undervisningsmålene i de enkelte læringsaktiviteter. 

Tønder Handelsskole gennemfører for alle elever en kompetencevurdering og udarbejder elevens 
personlige uddannelsesplan i Elevplan. Som led i udarbejdelsen af uddannelsesplanen vejledes 
eleven om uddannelsesmuligheder og de krav, der stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage 
et realistisk valg af uddannelse, niveauer og valg af undervisning, herunder eventuelt EUX.  
Nedenfor beskrives den proces, der gennemføres:  
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1. Tønder Handelsskole modtager elevernes ansøgningsskemaer  
2. De kommende elever og deres forældre indkaldes til vejledningssamtaler i april/maj. Her 
forsøges det især at afdække elevernes grundlæggende deltagerforudsætninger på baggrund af 
elevernes karakterer fra Folkeskolen, elevens uddannelsesplan og de informationer eleven og 
forældre give ved samtalen. 
4. På baggrund af vejledningssamtalerne tildeles de elever, studievejlederne skønner, har behov 
herfor, særlige støtte. Det kan dreje som om specialpædagogisk støtte eller mentorstøtte. 
 
5. Der gennemføres realkompetencevurderinger i det omfang det er relevant (især for de lidt ældre 
elever). 
6. Skolens administration placerer elever på relevante uddannelsesforløb.  
7. Elever modtager brev om hvor, hvornår og på hvilket forløb, de skal starte på uddannelsen.  
8. Skolestart: Eleverne starter på uddannelsen.  
19. Alle elever kompetencevurderes i de to første uger i alle grundfag med henblik på at 
differentiere undervisningen bedst muligt i grundfagsundervisningen.  
10. På baggrund af ovenstående udarbejdes en personlig uddannelsesplan for hver enkelt elev. 
Der udarbejdes hurtigt ansøgninger til elever, der har brug for SPS støtte.  
 
Den personlige uddannelsesplan kan desuden tilpasses med eksempelvis:  

• fritagelse for eksamen og/eller for undervisning,  
• praktikophold i virksomheder,  
• mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag,  
• fag på højere niveau,  
• særlig støtte.  

 
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved 
overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning. 

Særligt vedr. EUV realkompetencevurdering  
På baggrund af en realkompetencevurdering, har voksne over 25 år mulighed for at tage 
uddannelserne EUX og EUD som EUV (Erhvervsuddannelse for voksne).  
Realkompetencevurderingen består både af en objektiv generel vurdering og en individuel 
vurdering og har en varighed fra ½ til 10 dage.  
Realkompetencevurderes eleven til Grundforløbets 2. del følges EUD/EUX GF 2. del forløbet - evt. 
med merit for relevante fag og niveauer. 

3.2.4 Undervisningen i grundforløbets anden del EUD/EUX 
Grundfag på GF2  
Afsætning   C niveau   8 timer pr. uge  
Erhvervsøkonomi  C niveau   8 timer pr. uge  
IT   C niveau   8 timer pr. uge  
Matematik på  C niveau (EUX elever)  8 timer pr. uge  
Organisation  C niveau (EUX elever)  4 timer pr. uge  
 
Undervisningen på GF2 er helhedsorienteret og projektorienteret. 
Undervisningen på uddannelsen er konkret bundet op på 3 projekter, der alle er rettet mod 
uddannelserne Butik og e-handel, B2B eller kontor,  
Grundfagene dansk D/C, engelsk D/C, it C, erhvervsøkonomi C og afsætning C er skemalagt men 
er i videst muligt omfang integreret i de 5 projekter 
Undervisningen i grundfagene og projekterne foregår i en vekselvirkning mellem teori og praksis, 
men undervisningen er hovedsalig praksis- og helhedsorienteret. 
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Afsluttende på de 20 uger er der to eksamener. 1 grundfagseksamen og eksamen i det 
uddannelsesspecifikke fag 
 
 

3.2.5 Ny mesterlære 
Tønder Handelsskole har ikke Ny mesterlære-forløb. 

3.2.6 Bedømmelsesplan 
Løbende bedømmelse  
Den enkelte lærer foretager løbende bedømmelse af eleverne i sit fag med det formål at støtte 
eleven bedst muligt i progressionen i elevens læring, herunder hjælpe og sikre elevens refleksion 
over egen faglige og personlige udvikling. Den løbende bedømmelse foregår i form af 
tilbagemelding på afleveringsopgaver/fremlæggelser samt feedback på elevens arbejde og indsats 
i såvel den daglige undervisning som hjemmearbejde. 
 
  
Bedømmelse af personlige kompetencer  
Bedømmelse af elevens personlige kompetencer bygger dels på selvevaluering dels på 
lærergruppens bedømmelse. Rent praktisk sker denne bedømmelse gennem en løbende 
vurdering af eleven i undervisningen. Lærerteamet foretager en fælles vurdering af elevernes 
udvikling ved teammøderne. De personlige kompetencer bedømmes ud fra en faglig synsvinkel 
ved en vurdering af, hvordan eleven optræder i undervisningen, i samarbejdet med de øvrige 
elever og lærere, ved fremlæggelser af projekter, i professionsmæssig sammenhænge 
eksempelvis i praktikperioder hvor eleven betjener og vejleder kunder, og indgår i et samarbejde 
med kolleger samt ansvarlighed.  
. 

Afsluttende bedømmelse  
Bedømmelse fag EUDEUX på grundforløbets 1. del  
 
Mål og krav er primært de fag- og kompetencemål, som udgør slutmålet ved eksamen. Hertil kan 
komme specifikke krav, der er fastsat i uddannelsesbekendtgørelserne. 
 
Grundfag erhvervsøkonomi, afsætning, IT,  
For EUX-elever desuden: matematik, 
organisation 

Bedømmes med standpunktskarakter på 7-
trinsskalaen (Der er kun krav om at fagene 
skal være gennemført - ikke bestået) 

Uddannelsesspecifikke fag 7-trinsskalaen 
Afsluttende prøve i de uddannelsesspecifikke 
fag 

Bestået/ikke bestået (prøven skal være 
bestået for at eleven kan gå videre til 
hovedforløbets skoleforløb 

Standpunktskarakteren udtrykker elevens færdigheder i forhold til fagets og uddannelsens mål på 
det tidspunkt karakteren gives.  
I fag, der ikke udtrækkes til eksamen, træder standpunktskarakteren i stedet for 
eksamenskarakteren. 
 
Vedr.bedømmelse grundfag  

Eleverne bedømmes ud fra 7-trins karakterskalaen.  
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Eleven indstilles til eksamen når det ønskede niveau er afsluttet og eleven har erhvervet sig de 
kompetencer som niveauet indebærer. Niveauet er først gennemført, når eleven er indstillet til og 
aflægger evt. udtrukket eksamen i det pågældende fag. Gennemfører en elev ikke en udtrukken 
eksamen, vil en given standpunktskarakter forud for eksamen blive slettet og vil ikke figurere på 
elevens karaktermeddelelse.  
I flere grundfag indgår udarbejdelse af et projekt som en obligatorisk del af faget. Manglende 
aflevering af et obligatorisk projekt har meget alvorlige konsekvenser, eftersom eleven i så fald 
ikke kan indstilles til eksamen. Eleven mangler dermed opfyldelsen af nogle af de mål, som er 
nødvendige, for at kunne afslutte grundforløbet. 

Vedr. bedømmelse valgfag  

På Tønder Handelsskole udbydes grundfag som valgfag (engelsk/samfundsfag) – der henvises til 
afsnittene om grundfag. 

Vedr. bedømmelse af uddannelsesspecifikke fag  

Eleven modtager en individuel vurdering bestået/ikke bestået som udtrykker elevens evne til, på en 
helhedsorienteret måde, at behandle de i undervisningen givne problemstillinger, d.v.s. en 
helhedsvurdering af de kompetencer den enkelte elev har opnået. Evalueringen omfatter både det 
faglige indhold, elevens engagement i forløbet, projektet/produktet og fremlæggelse. 
 
Eksamen i grundforløbsprøve:  
Det fremgår af oplægget til Det uddannelsesspecifikke fag hvorledes grundforløbsprøven afvikles, 
hvilke krav der stilles til dokumentation og produkt. Det er den mundtlige præstation ved 
eksamenen, som bedømmes. Det er kravet til dokumentation og produkt, der danner grundlag for 
eksaminationen. Der gives ikke særskilt karakter for produktet.  
Krav til aflevering:  
Der afleveres materiale, som beskrevet i oplægget, i 2 eksemplarer.  
Materialet afleveres inden for den oplyste afleveringsfrist.  
 
  
Indstilling til eksamen i grundfag samt grundfag taget som valgfag  
Skolen afgør om eleven opfylder betingelserne for at kunne indstilles til eksamen.  
Afgørende for eksamensindstillingen er:  

• om eleven forventes at kunne opnå et tilstrækkeligt resultat til at kunne nå de i elevens 
personlige uddannelsesplan angivne mål.  

• om eleven har afleveret evt. obligatoriske eksamensprojekter.  
• om der foreligger et fyldestgørende grundlag at vurdere elevens faglige præstation ud fra, 

herunder skriftlige afleveringer, tilstedevær og aktiv deltagelse i undervisningen.  
•  

Fritagelse for fag/prøve - realkompetencevurdering  
Eleven kan fritages for at deltage i undervisningen i et fag, eller fritages for at gå til eksamen i et 
fag, såfremt han/hun allerede har gennemført faget i andre dele af uddannelsessystemet, eller på 
anden vis har erhvervet reelle og sammenlignelige kompetencer.  
For at blive fritaget for undervisning og prøve i et fag, skal eleven enten dokumentere, at 
vedkommende har  

• aflagt prøve i faget og ved prøven opnået mindst 6/02 i prøvekarakter eller,  
• hvis faget ikke er udtrukket som prøvefag for vedkommende, opnået mindst 6/02 i overført 

årskarakter eller standpunktskarakter ved afslutningen af faget  
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Eller skolen vælger at fritage eleven fra undervisning/eksamen på baggrund af 
realkompetencevurdering af den enkelte elev, hvis skolen skønner, at eleven har et tilsvarende 
niveau erhvervet på anden vis.  
Denne realkompetencevurdering fortages enten af studievejlederen gennem samtale, eller en 
egentlig prøve, eller ved, at eleven i den almindelige undervisning viser evner som retfærdiggør, at 
eleven kan flyttes til et højere niveau/hold, alternativt fritages for undervisning.  
 
 

3.2.7 Eksamensregler 
1. Casearbejdsdagen: Du skal møde kl. 08:00 på casearbejdsdagen. Ved start af arbejdsdagen 
får du vigtig information, så mød til tiden. Hvis du kommer for sent kan du blive afvist.  
 
2. Caseeksamen: Kom i god tid, minimum 20 minutter før du skal ind til caseeksamen!  
 
3. Din præsentation, dvs. plancher, PowerPoint eller andet materiale du vil benytte under 
fremlæggelsen, skal du udarbejde i god tid. Regn ikke med at du kan nå det på selve 
eksamensdagen.  
 
4. Er du syg på casearbejdsdagen eller eksamensdagen skal du:  
 
a. Ringe til skolens administrationskontor og sygemelde dig på dagen inden kl. 8.00 
  
b. Ved sygdom skal der afleveres en lægeerklæring senest 2 dage efter sygemeldingen. 
 
5. Hvis ikke punkt a og b overholdes – har du afbrudt din uddannelse og dermed meldt dig 
selv ud.  
 
6. Når skolen har modtaget erklæringen indstilles du til sygeeksamen.  
 
7. Udebliver du fra sygeeksamen bevirker, at Tønder Handelsskole ikke kan udskrive et 
grundforløbsbevis til dig. Du skal derfor møde op til eksamen.  
 
8. Kommer du for sent til eksamen, kan du afvises! Bliver du afvist til eksamen, skal du straks 
henvende dig til skolens administration.  
 
9. Mobil telefon må ikke medbringes.  
 
10. Består du ikke eksamen har du mulighed for at gå til reeksamen én gang. Ønskes en 
tredje mulighed skal skolen bevillige dette. 
 
11. Klager over eksamen skal indgives skriftligt til skolen senest 2 uger efter bedømmelsen af 
prøven – der henvises til kapitel 10 i ”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i 
grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”  
 

Eksamenssnyd  

Skolen forventer, at du besvarer opgaver selvstændigt. Det betyder bl.a. at skriftlige opgaver ikke 
må være helt eller delvist kopieret fra andre.  
1. Opstår der mistanke om, at du har kopieret en andens arbejde – bliver det indberettet til 
uddannelseschefen.  
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2. Uddannelseschefen vurderer om du skal:  

• Bortvises fra den konkrete eksamen og tildeles en skriftlig advarsel  
• Bortvises fra skolen varigt – eks. ved gentagelse  

 
3. Både en skriftlig advarsel og bortvisning fra skolen medfører, at karakteren bortfalder, og at du 
har misbrugt en eksamen – du har derfor kun et forsøg tilbage.  
 
4. Når du afleverer opgaven skal du skrive under på, at besvarelsen er dit selvstændige arbejde.  
 
5. I opgaver hvor du citerer og refererer, skal du bruge citationstegn og kildehenvisninger.  
 
Du undgår problemer ved at følge de nedenstående regler for citering:  
 

• et citat, skal markeres med kursiv eller ”anførelsestegn”.  
• fakta eller argumentation du henter fra en anden tekst, angives med henvisning til note med 

præcis henvisning til på hvilke sider, fakta/argumentation er fra.  
• genbruger du dine tidligere opgaver, betragtes det som andet kildemateriale – her gælder 

samme regler for citat og henvisning til note og opgaven skal fremgå af litteraturlisten.  
• anvender du andres eksamensopgaver eller mundtlige meddelelser, gælder samme regler 

som ved citat eller henvisning til note.  
• henviser eller citerer du fra hjemmesider, skal det angives som citat eller med henvisning til 

note i form af en URL-adresse.  
 

Bedømmelsesgrundlaget /Bedømmelseskriterier 
Bedømmelsesgrundlaget præciserer hvilke produkter, processer eller præstationer, der gøres til 
genstand for bedømmelsen samt med hvilken vægt de forskellige elementer indgår i 
bedømmelsen. Eleverne gøres fra undervisningens begyndelse bekendt med 
bedømmelsesgrundlaget i de enkelte læringsaktiviteter.  
Bedømmelsesgrundlaget for elever, som skal til den merkantile caseeksamen, er elevens 
præstation ved den mundtlige afprøvning af elevens viden om fagets mål, der tager udgangspunkt 
i de caseopgaver, som censor udpeger som grundlag for eksaminationen  
Grundlaget for bedømmelsen til eksamen er eksaminandens individuelle præstation, herunder 
individuelle dele af et evt. gruppefremstillet produkt. Bedømmelsesgrundlaget er elevens 
præstation og dokumentation af kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens 
præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet materiale, der udgør 
bedømmelsesgrundlaget.  
Der skal foretages en helhedsbedømmelse af elevens kompetencer ud fra det pågældende 
fagniveau som eleven går til eksamen i – ikke de underliggende niveauer. Elevens evt. skriftlige og 
praktiske produkter må således ikke bedømmes isoleret.  
Der gives karakter efter 7-trins karakterskalaen. 
 
Sammenhængen mellem læringsmål, læringsaktiviteter og bedømmelseskriterier  
Der skal skabes sammenhæng mellem: 
1. Læringsmålene (de faglige mål i bekendtgørelsen)  
2. De læringsaktiviteter, der pågår i den daglige undervisning og  
3. Bedømmelseskriterierne i forbindelse med eksamen/evaluering.  
 
Læringsmål/-niveauer  
Der skelnes mellem Viden, Færdigheder og Kompetencer:  
Viden om: At kunne huske, forstå og redegøre for  
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Færdigheder: At kunne anvende og analysere  
Kompetencer: At kunne vurdere, perspektivere og skabe  
Læringsaktiviteter  
Det er væsentligt, at aktiviteterne i den daglige undervisning giver mulighed for læring på det 
ønskede niveau, jf. læringsmålene i bekendtgørelsen.  
Hvad er ”viden om”?  
Viden om et fagligt område vil sige, at eleven kan forklare og redegøre, uden at anvende den givne 
teori i en sammenhæng.  
Hvordan viser man færdigheder?  
Færdigheder vises ved at:  

• Inddrage relevante teorier og viden fra grundfag og undervisning i øvrigt  
• Eleven kan begrunde sine holdninger  

Vise, at eleven har overblik over, hvordan forskellige delemner/-opgaver i fx projekter kan 
være forbundet (eller bygger oven på hinanden). 
 
Hvordan vises kompetencer?  
Når eleven bruger sin viden og sine færdigheder til at løse konkrete opgaver, eksempelvis:  

• Kommer med vurdering (og/eller kritik)  
• Giver forslag til forbedringer  
• Sammenligner forskellige forslag/muligheder – for så at udvælge det bedste 

alternativ  
• Laver en plan, der bygger på den information og viden, eleven har fået/fundet 

 
 
Sygeeksamen  
Hvis en elev bliver syg og ikke kan møde til eksamen, skal dette omgående meddeles til skolens 
kontor, og lægeattest skal fremsendes hurtigst muligt. Eksaminanden kan kun indstilles til 
sygeeksamen ved lægedokumenteret sygdom. Ved sygeeksamen fortaber eleven ikke retten til 
reeksamen. 
  
Udeblivelse af andre årsager end lægedokumenteret sygdom  
Såfremt eleven udebliver fra eksamen, uden at have afmeldt sig i behørig tid og uden at der er tale 
om lægedokumenteret sygdom, betragtes prøven som værende påbegyndt, og eleven har brugt 
det ene af sine maksimalt 2 eksamensforsøg.  
Under særlige omstændigheder, hvorved en eksaminand praktisk forhindres i at møde til eksamen, 
kan skolen ud fra en individuel vurdering give dispensation, og lade eleven gå til eksamen inden 
for samme eksamenstermin om muligt. 

Reeksamen  
Er en eksamen ikke bestået med minimum karakteren 02, kan eleven genindstille sig til 
reeksamen. Alle elever orienteres forud for eksamen om muligheden for reeksamen.  
Eleven vil efter eksamensafholdelsen blive informeret pr. brev om muligheden om reeksamen. 
Eleven er ligeledes velkommen til selv at kontakte kontoret for at få overblik over sin situation.  
En elev kan deltage i den samme slags prøve maksimalt 2 gange med mindre skolen giver 
dispensation. En prøvegang er brugt, når prøven er begyndt. Det er den til reeksamen opnåede 
karakter som bliver den gældende.  
 
Klager over eksamen  
Klager over forhold ved eksamen meddeles skolen individuelt, skriftligt og begrundet senest 2 uger 
efter meddelelse af karakteren. Klagen kan tillige indgives af forældremyndighedens indehaver. Til 
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brug for klagesagen skal eksaminanden efter anmodning have udleveret en kopi af den stillede 
opgave og ved prøver med skriftlig besvarelse tillige kopi af egen opgavebesvarelse.  
Hvis eksaminanden ikke er undergivet forældremyndighed, kan klage indgives på eksaminandens 
vegne, såfremt eksaminanden har givet vedkommende fuldmagt hertil.  
Klagen kan vedrøre eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet eller bedømmelsen.  
Klagen forelægges eksaminator og censor straks til udtalelse, der normalt har en frist på 2 uger til 
at afgive udtalelse. Skolen kan bestemme, at bedømmerne får en længere frist.  
Bedømmerne skal hver for sig udtale sig skriftligt om de faglige spørgsmål i klagen.  
Når udtalelsen er modtaget, forelægges denne for klageren, som har en uge til at kommentere 
udtalelsen skriftligt.  
Herefter afgør inspektøren klagen på grundlag af bedømmernes faglige udtalelser og klagerens 
kommentarer til udtalelserne. Kun når bedømmerne er enige om det, kan skolens afgørelse gå ud 
på, at klageren ikke får medhold.  
Den skriftlige afgørelse meddeles straks klageren og bedømmerne, og kan resultere i enten tilbud 
om ny prøve (omprøve) eller afvisning. Afgørelsen skal være meddelt senest 2 måneder efter, at 
skolens modtagelse af klagen. Såfremt dette ikke er muligt, underretter skolen klageren om årsag 
og dato for færdigbehandling af klagen.  
Omprøve som følge af en klage, kan resultere i en lavere karakter. 
 
Skolens regler vedr. eksamen er fastsat ud fra:  
”Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser”  
BEK nr. 41 af 16/01/2014  
 

3.2.8 Samarbejde med det faglige udvalg, praktikvirksomheden og elev 
Tønder Handelsskole har udarbejdet samarbejdsaftale om uddannelsernes overordnede 
struktur og elevernes mulighed for fortsat skolegang.  
Samarbejdsaftalerne er indgået under henvisning til Bekendtgørelse 789 af 16. juni 2015.  
Aftaleparter er BC-Syd, Sønderborg. 
Grundforløbsprøven bliver lavet af skolen med udgangspunkt i de respektive 
uddannelsesspecifikke fag. 
Før afholdelsen af prøven sender skolen grundforløbsprøveformuleringen til det faglige udvalg 
til orientering. 

3.2.9 Fremgangsmøde ved vurdering af elevens egnethed ved optagelse til skolepraktik 
Tønder Handelsskole arbejder fortrinsvis sammen med IBC i Aabenraa omkring 
skolepraktikken. Skolepraktikvejledere fra IBC besøger eleverne og orienterer om kravene til 
at komme i betragtning til en plads.  
For at blive optaget i skolepraktik, skal eleven have gennemført de kompetencemål, der er 
særlige for det hovedforløb, som eleven har valgt.  
Indstilling til skolepraktik foregår efter en helhedsvurdering af elevens egnethed til at 
gennemføre hele uddannelsen. Hvis eksamen i grundforløbsprojektet er bestået, betragtes 
eleven som fagligt egnet til skolepraktik.  
Uddannelseskoordinator, LOP konsulent og kontaktlærer følger op på elevens 
praktikpladssøgende aktivitet og vejleder om denne i henhold til de gældende EMMA kriterier 
(egnethedsvurdering, geografisk mobilitet, faglig mobilitet, aktiv søgende).  
Eleven er forpligtet til løbende at søge praktikpladser inden for det merkantile område og til at 
gøre rede for, hvilke praktikpladser der er søgt og med hvilket resultat. 
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3.2.10 Skolens kriterier og fremgangsmåde ved optagelse af elever i uddannelser med 
adgangsbegrænsning 
Tønder Handelsskole udbyder ikke uddannelse med adgangsbegrænsning  
 

3.2.11 Lærerkvalifikationer, ressourcer og udstyr  
Lærerressourcer 

Kravene til lærerkvalifikationer er fastsat i hovedbekendtgørelsens paragraf 10-12. Der er fokus 
på at lærere på erhvervsuddannelserne skal kunne tilrettelægge og gennemføre differentieret 
undervisning, så den enkelte elev føler sig udfordret. Lærerne skal kunne skabe tydelig koblinger 
mellem uddannelsernes teoretiske og praktiske elementer. Lærerne skal kunne anvende IT som 
pædagogisk værktøj i tilrettelæggelse og gennemførelse af undervisningen, herunder til at 
understøtte differentierede undervisningsforløb og til at styrke koblingen af uddannelsernes skole- 
og praktikdele. 

Skolen arbejder løbende med udvikling af lærernes kompetencer dels ved kurser, dels via 10 
ECTS-point i erhvervspædagogik og via samarbejde med det lokale erhvervsliv om udvikling af 
projekter. 
På EUX er kravene til lærerkvalifikationer de samme som ovenstående hvad angår undervisning i 
C-fag, idet de læses efter læreplaner udstedt i medfør af erhvervsuddannelsesloven (eud-fag).  

EUX-fag på A- og B-niveau læses derimod enten efter en af de gymnasiale bekendtgørelser, som 
er udstedt i medfør af den gymnasiale lovgivning (gymnasiale fag) eller bekendtgørelse om særlige 
studierettede fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser, som er udstedt i medfør af eux-loven. 
Ifølge hovedbekendtgørelsens § 10 omkring undervisning på gymnasialt niveau gælder derfor 
reglerne i §§ 29-31 om lærerkvalifikationer i lov om uddannelserne til højere handelseksamen 
(hhx). Dog kan lærere med faglig kompetence fra HD 2. del med nærmere fastlagt fagdidaktisk 
supplering undervise i relevante gymnasiale merkantile fag, når faget indgår i et eux-forløb. 

Ressourcer og udstyr 

Tønder Handelsskole er en del af Campus Tønder, som foruden EUD/EUX Business også rummer 
kommunens 10. klasse, EUC-Syd (teknisk EUD) og VUCSyd. En del af Campus Tønder er 
nybygget, Desuden råder skolen store klasseværelser alle med projektor, pc og højtalere.  
Skolens IT-lokaler er med stationære computere og projektor.  
Skolen har flere fællesarealer, som eleverne kan benytte til gruppearbejde, individuelt arbejde og i 
frikvarterne. I skolens aula er der bordtennisbord og bordfodbold.  
Campus Tønder har en fælles kantine, der har åben hver dag med mange fornuftige tilbud til 
eleverne.  
 

3.2.12 Overgangsordninger 
Tønder Handelsskole har kun forløb efter ny ordning. 

 

Overblik over EUX uddannelserne og fagsammensætning  
EUX gennemføres inden for uddannelserne: Kontor, handel, og detail. Der tages forbehold for 
oprettelse af de enkelte hold afhængig af tilmeldinger.  
EUX uddannelsen er sammensat således:  
Grundforløbets 1. del  20 uger   
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For elever som har gennemført 9. eller 10. klasse inden for de seneste 14 måneder.  
 
Grundforløbets 2. del  20 uger  
Studieår 40 uger  
 
Grundforløbet afsluttes med en prøve i de uddannelsesspecifikke fag. Bestået grundforløbsprøve 
giver adgang til at søge praktikplads inden for den valgte branche, samt til studieåret EUX.  
 

4.0 EUX studieår 2016-2017  
 

4.1 Uddannelsesretninger 
Eleven skal indskrives på en af de tre uddannelsesretninger under EUX studieåret: 
1. Detail 
2. Handel 
3. Kontor 
Det vil naturligvis være den uddannelsesretning eleven er gået til grundforløbsprøve på. 
Elevens valg af uddannelsesretning er naturligvis afhængig af fremtidig ønske om hovedforløb. 
Eleven skal vælge en række C, B og evt. A fag i forbindelse med start på studieåret. Eleverne på 
Tønder Handelsskole går i en samlet klasse, hvor de forskellige specialer tilgodeses. 

Formålet med EUX studieåret er, at give eleverne mulighed for både at gennemføre en 
erhvervsuddannelse samt gennemføre studierettet undervisning på gymnasialt niveau og dermed 
opnå generel studiekompetence.  
For at få adgang til EUX studieåret skal følgende fag være gennemført:  

• Dansk C  
• Engelsk C  
• Samfundsfag C  
• IT C  
• Afsætning C  
• Erhvervsøkonomi C  
• Organisation C  
• Matematik C  

 
Samt bestået prøve i de uddannelsesspecifikke fag. 
 
Eleverne vil i løbet af studieåret modtage undervisning i følgende fag: 

Fag Niveau Timetal 

Dansk A 220 

Engelsk  B 154 

Virksomhedsøkonomi B 154 

Afsætning B 154 

IT B 154 
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Tysk C 86 

Innovation C 86 

Psykologi C 86 

 

En større skriftlig opgave.  
Et skriftligt eksamensprojekt, 
.  
4.2  Pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag 
Det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag på EUX Studieåret.   
Ligesom på grundforløbsdelen på EUX lægges der også på studieåret vægt på det 
erhvervspraktiske mere end det studieorienterede. Vi vil have fokus på de nicher, hvor EUX er den 
hurtigste vej til fx ejendomsmægler, revisorer, banker osv. 
Undervisningen bruger i høj grad erhvervscases med lokale virksomheder som omdrejningspunkt.  
1. Individuel Praktikpladsvejledning af studievejlederen 
De merkantile fag forsøger at stå forrest i toningen af detail, handel og kontor.  
2. Elevernes formål og syn på undervisningen er anderledes end gymnasieelevernes. Vores elever 

ser målet med undervisningen som en vej til en læreplads/traineeplads og ikke 
udelukkende som en vej til de videregående uddannelser. 

 
4.3. Relationer og differentiering 
3. Lærerne viser faglig respekt for elevens læringsforudsætning gennem faglig, metodisk og 

læringsstilsdifferentiering i undervisningen med udgangspunkt i en gensidig faglig respekt 
mellem lærere og elever. Der differentieres på forskellige måder i klasserummet og skal 
føre til: 

• At eleverne oplever en undervisning, der i højere grad er tilpasset deres forskellige 
forudsætninger (fx via differentierede, klare mål). 

• At eleverne oplever, at lærerne er gode til at forklare ting, så de kan forstå det.   
Lærerne viser en professionel og personlig interesse for eleven for at sikre, at der er en faglig 
progression og personlig udvikling. Der sker bl.a. ved at lærerne har kendskab til og forståelse for 
nogle af elevernes personlige og sociale problemer. 
Mange af vores EUX elever er mønsterbrydere, de første i familien der får en uddannelse. For 
disse elever bliver skolens personale rollemodeller, og det er en vigtig og alvorlig rolle at have! 
Vi skal passe på ikke at nurse eleverne, men lade eleverne vokse i det. I højere grad hjælp til 
selvhjælp end bare hjælp.   
 
4.4 Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger 
Tønder Handelsskole udarbejder, i samarbejde med eleven, elevens personlige uddannelsesplan. 
Som led i udarbejdelsen af denne vejledes eleven om uddannelsesmuligheder og de krav, der 
stilles i uddannelserne, så eleven kan foretage et realistisk valg af uddannelse, niveauer og valg af 
undervisning, herunder EUX studieåret 
  
Gennemføres således; 
  
1.       Elever der ønsker EUX studieåret skal forinden have gennemført følgende 8 C-fag i løbet af 
GF1 og GF2: Dansk, Engelsk, Samfundsfag, Organisation, Matematik, Afsætning, IT, 
Erhvervsøkonomi. 
2.       Der vil i løbet af GF2 blive taget stilling til elevens generelle studieaktivitet, fremmøde og 



43 
 

adfærd ved vurdering af om eleven skal påbegynde EUX studieåret. 
 
3.       Skolens vejledere placerer elever på relevante uddannelsesforløb. 
4.       Elever modtager brev om hvor, hvornår og på hvilket forløb, de skal starte på uddannelsen. 
 
Den personlige uddannelsesplan kan desuden tilpasses med eksempelvis: 
  

• fritagelse for eksamen og/eller for undervisning  
• mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag, 
• fag på højere niveau, 
• særlig støtte. 

 
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved 
overgang fra grund- til hovedforløb.    
For elever over 25 (EUV) skal uddannelsen indledes med en systematisk 
realkompetencevurdering.  Uddannelsen indledes med en kompetencevurdering som foretages af 
skolens studievejleder. Kompetencevurderingen har en varighed på mellem 0,5 og 10 dage og er 
en del af skoleundervisningen. Herefter udarbejdes der en individuel uddannelsesplan. Gennem 
realkompetencevurderingen afklares det, hvilke af uddannelsesvejene i EUV, den voksne følger 
(Bekendtgørelse om erhvervsuddannelse §66 stk1) 
 
4.5 Undervisningen på EUX studieår 

Undervisningen tager sit udgangspunkt i praksislæringsbegrebet for at sikre eleven en god 
mulighed for at skabe sammenhæng fra teori til praksis, fra praksis til teori og fra undervisning til 
praktik og dermed sikre mening med og forståelse af undervisningen.  

Undervisningen tager udgangspunkt i en anerkendelse af den enkelte elev og bygger på en 
dialogbaseret kommunikation. Eleven anerkendes for sine kompetencer og med fokus på det, som 
fungerer, for at videreudvikle elevens potentialer herfra. Undervisningen tilrettelægges 
differentieret, med en god variation af metoder og med inddragelse af elevens uddannelsesplan.  

Læringen foregår i en social sammenhæng, med en kultur hvor alle forsøges inkluderet, og hvor 
der arbejdes på at skabe gode og positive relationerne mellem eleverne indbyrdes, mellem lærer 
og elev og mellem lærer og lærer. Læreren leder de faglige processer i læringsrummet med 
professionelt engagement og interesse for elevens læringsproces og rummer mangfoldigheden af 
elever og indstillinger.  

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret, hvilket betyder, at de enkelte merkantile fag 
tænkes ind i praksisnære projekter, hvor eleverne arbejder med konkrete opgaver hentet fra 
virksomheder i lokalområdet. Eleverne bliver i stand til at anvende det lærte i praksis - i en bredere 
sammenhæng, hvor faglige, sociale og personlige kvalifikationer tænkes sammen i en 
helhedsforståelse.  

4.6 Evaluering  

Evaluering indgår som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Som et led i skolens 
kvalitetsudvikling foretages der løbende et antal evalueringer på forskellige niveauer.  

Formålet med evalueringerne generelt er at:  
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•  styrke elevernes ansvar for egen læring  

• styrke dialogen mellem elever, lærere og skolens ledelse  

•  øge elevernes muligheder for medindflydelse på undervisningsprocessen  

•  øge kvalitetsniveauet i samspillet mellem elever og lærere  

I løbet af skoleåret foretages følgende evalueringer  

•  Fagevaluering  

•  Elevtrivselsundersøgelse – hvert år – i Benchmarking koncept – i efteråret  

•  Evaluering af enkeltstående aktiviteter efter aktiviteten.  

Elevtrivselsundersøgelsen afvikles på samme tid for alle elever og er et redskab, som bruges til 
bedst muligt at imødekomme elevernes ønsker og krav til skolen generelt som arbejdsplads og 
undervisningsinstitution. Elevtrivselsundersøgelsen anvendes i benchmarking med en række andre 
skoler.  

Evaluering af undervisningen herudover foregår løbende mellem lærer og elever på klassen.  

 

Elevevaluering/feedback  

Der udarbejdes undervisningsbeskrivelser i alle EUX fag. Eleverne gives kendskab til kriterierne, 
de bliver vurderet i forhold til.  

Den enkelte lærer foretager løbende bedømmelse af eleverne i sit fag med det formål at støtte 
eleven bedst muligt i progressionen i elevens læring, herunder hjælpe og sikre elevens refleksion 
over egen faglige og personlige udvikling. Den løbende bedømmelse foregår i form af 
tilbagemelding på afleveringsopgaver/fremlæggelser samt feedback på elevens arbejde og 
indsats, i såvel den daglige undervisning som hjemmearbejde.  

Den elevrettede feedback tager udgangspunkt i:  

•  Feed up - Hvor er jeg på vej hen?  

•  Feed Back - Hvordan klarer jeg mig?  

•  Feed forward - Hvad skal jeg gøre herfra?  

Eleverne involveres i at give feedback til hinanden  

4.7 Lærerroller og elevstyring  

Læreren fungerer typisk i fire forskellige roller:  
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  Som underviser, hvor læreren er formidler af et emne.  

  Som kontaktlærer, der rådgiver og vejleder i forhold til relevante 
oplysninger og elevens personlige uddannelsesplan.  

  Som konsulent, når eleven arbejder selvstændigt med aktiviteterne, og 
læreren giver råd og vejledning.  

  Som mentor overfor specifikke elever  

Kontaktlæreren  

Hver elev bliver tilknyttet en fast kontaktlærer. Kontaktlæreren er - sammen med studievejlederen - 
elevens sparringspartner i forbindelse uddannelsen.  

Studievejlederen (Uddannelses- og erhvervsvejleder)  

Studievejledningen giver løbende råd og vejledning om uddannelses- og erhvervsmuligheder, 
jobsøgning, specialpædagogisk støtte, og støtter eleven m.h.t. generel trivsel på skolen.  

4.8 Undervisningstid/elevarbejdstid  

Tønder Handelsskole har tilrettelagt elevernes arbejdstid efter hovedbekendtgørelsens § 17 og § 
61.  

Af § 17 fremgår det, at skolen skal gennemføre lærerstyret undervisning i grundforløbet med et 
gennemsnitligt minimumstimetal på 26 klokketimer pr. uge fra august 2016 for den enkelte elev.  

Ved lærerstyret undervisning forstås undervisning, der  

1) er skemalagt, 
2) er tilrettelagt af læreren, 
3) er obligatorisk for eleven, 
4) hvor læreren umiddelbart er fysisk eller digitalt tilgængelig  
5) hvor læreren er aktiv opsøgende i forhold til elevernes læring  

Af § 61. stk. 2 fremgår det, at skoleundervisningen skal gennemføres, så elevens arbejdstid for 
undervisningsforløb og projekter, herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en 
fuldtidsbeskæftiget på arbejdsmarkedet.  

Undervisningen gennemføres på Tønder Handelsskole som fuldtidsundervisning med fra 35  
ugentlige lektioner på skolen.  

Elevtid  

I henhold til bekendtgørelserne for kontoruddannelsen med specialer § 3 stk. 11, bekendtgørelse 
for handelsuddannelsen med specialer § 4 stk. 8 og bekendtgørelsen for detailuddannelsen med 
specialer § 4 stk. 8 opgøres omfanget af det skriftlige arbejde i elevtid. Elevtiden er den forventede 
tid, en gennemsnitlig elev på det pågældende niveau skal bruge for at udfærdige en besvarelse af 
de skriftlige opgaver i faget. Der skal afsættes mindst 400 timers elevtid gennem hele EUX 
forløbet.  
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Den nærmere beskrivelse af forventet arbejdstid, herunder hjemmearbejde, er beskrevet i den 
enkelte læringsaktivitet/undervisningsbeskrivelse. Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige 
lektier omfatte færdiggørelse af opgaver samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser.  

 

  
4.9 En eksamen, der giver ret til et EUX-bevis, skal omfatte:  
6 prøver i fag på gymnasialt niveau. Her tæller også C-niveau fagene med.  
En mundtlig prøve i det skriftlige eksamensprojekt, som udarbejdes i to eller tre fag. Fagene skal 
omfatte mindst et fag på mindst B-niveau og et fag fra erhvervsuddannelsen.  
En større skriftlig opgave  
 
 
 
 

 

Overblik over EUD-S uddannelsen – og fagsammensætningen  
Adgangskrav 02 i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse  
Derudover et gymnasial eksamen – STX, HTX eller HF.  
Grundfag på HGS uddannelsen – 5 uger:  

• Afsætning C  
• IT C  
• Erhvervsøkonomi C  

 
Uddannelsesspecifikke fag – 5 uger – sætter fokus på det speciale som eleven har valgt. 

 

 

EUD-S for elever med en Hhx  
5 ugers forløb  
Adgangskrav 02 i dansk og matematik fra 9. eller 10. klasse + en HHX  
Uddannelsesspecifikke fag – 5 uger 
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De uddannelsesspecifikke fag 

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:  

Detailhandelsuddannelsen  

Vejledende uddannelsestid  

Merkantile uddannelser: 5 uger. 

 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 
anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske 
sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og 
dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 
eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. 
Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne 
anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 
metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 
praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 
dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 
Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 
begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med 
andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 
arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven 
grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i 
relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde 
med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering 
af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 
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1.2 Fagets profil  

Faget er praksisrettet, og man benytter praksisnære opgaver, der er relateret til detailhandlen. Det 
tilstræbes at lave undervisningen praksisnær, ved at besøge forskellige detailforretninger og løse 
konkrete opgaver ud fra dette.  

Fagets formål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder inden for de krævede kompetencer, der 
knytter sig til områderne: Butiksdrift, butiksøkonomi, performance, visuel merchandicing, 
innovation/iværksætteri samt afsætning via elektroniske medier.  

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

KOMPETENCE I BUTIKSDRIFT  
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne være bevidst om de daglige 
ar-bejdsopgaver i klargøringen af butikken vedrørende salg og om butikkens samlede placering og 
udtryk i forhold til markedet samt indretning af butikkens salgsareal.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE:  
 Arbejdsopgaver i forbindelse med salgsklar butik  
 Butikskoncepter og trends  
 Space management  
 Sammenhænge mellem afsætningskanaler og konkurrencesituationen  
 Værdikæden  
 Afgrænsede dele af detailhandelslovgivningen.  
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Klargøring af butikken til salg  
• Skelnen mellem forskellige butikskoncepter og forklaring af trends påvirkning af 

konceptudviklingen  
• Forklaring af principperne i space management  
• Anvendelse af viden om afsætningskanalers påvirkning på konkurrencesituationen på et 

givent marked  
• Forklaring af koblingen imellem værdikæden og butikskoncepter  
• Analyse af udvalgte dele af detailhandelslovgivningens påvirkning på kunderne og 

butikken.  
 
2. KOMPETENCE I BUTIKSØKONOMI  
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne anvende principper om godt 
køb-mandskab og anvende viden om den økonomiske sammenhæng i butikken i arbejdet med 
avance, om-sætning, svind, omkostninger, kalkulation og prisfastsættelse.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Begrebet forretningsforståelse i en detailvirksomhed og de elementer, der indgår heri  
• Data til udvikling af kunderettede tilbud  
• Digitalisering af forretningsprocesser  
• Prisstrategier og deres påvirkning på fortjenesten  
• Frem- og tilbagegående kalkulation af priser og omkostninger.  

 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Forklaring af koblingen imellem forskellige forretningskoncepter og fortjeneste og 
omkostninger ved koncepterne  
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• Forklaring af hvordan en detailhandel kan udvikle kunderettede tilbud med anvendelse af 
data  

• Skelnen imellem forskellige forretningskoncepters anvendelse af prisstrategier  
• Udførelse af frem- og tilbagegående kalkulationer.  

3 KOMPETENCE I SALG  
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne Være bevidst om 
salgsproces-sen og egen medvirken heri samt om betydningen af kundeservice som en central del 
af det daglige arbejde i detailhandelen.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg  
• Forskellige kundetyper  
• Konflikters opståen og håndtering  
• Kundeservice i detailhandelen.  

 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Anvendelse af de forskellige faser af salgsprocessen ved personligt salg  
• Begrundelse for hvordan salgsprocessen skal tilrettelægges i forhold til forskellige 

kundetyper  
• Forklaring af konflikthåndtering  
• Forklaring af god kundeservice.  

 
4 KOMPETENCE I PERFORMANCE  
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne præsentere et produkt, et 
koncept eller lignende over for en forsamling.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA DETAILHANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Opbygningen af en præsentation  
• Kropssprog og stemmeføring som elementer i at skabe en øget troværdighed.  

 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Udarbejdelse af en præsentation  
• Gennemførelse af en forberedt præsentation  
• Forklaring af hvordan forskellige virkemidler, kropssprog, stemmeføringer og andet påvirker 

tilhørernes opfat-telse af ideen/produktet/konceptet  
• Kropssprogets anvendelse til at øge tilhørernes interesse i ideen/produktet/konceptet  
• Anvendelse af stemmeføring aktivt ved præsentation.  

2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået 
kompetence svarende til): 

Der findes ingen certifikater til faget. 

2.3 Fagligt indhold  

Start af virksomhed Virksomhedsbegrebet 

Idégenerering 

 

https://usf.systime.dk/index.php?id=126
https://usf.systime.dk/index.php?id=127
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Logo, ejerform og e-mail Logo 

Virksomhedsregistrering og ejerformer 

E-mail 

 

Målgruppe og funktioner Segmentering og målgruppe 

Bredt eller snævert fokus 

Konsumetenheden 

Segmenteringsprocessen 

Livsstilsmodeller 

Segmentering på B2B 

Målgruppevalg 

Præsentationsteknik 

Virksomhedens funktioner 

Interessegrupper, behov og 
organisation 

Interessentmodellen 

Behov 

Organisationsplan og -principper 

 

Idégrundlag, mål og service SWOT-analyse, idé og mål 

SWOT-analyse 

Idé 

Mål 

Politikker 

Slogan og payoff 

Servicepakken og serviceleverencesystemet 

Varekatalog, kvalitet og 
emballage 

Salgskataloget og AIDA-modellen 

Produkt og sortiment 

Emballage 

Intern og ekstern 
kommunikation 

Intern og ekstern kommunikation 

Telefonbetjening 

Informative og manipulative virkemidler 

https://usf.systime.dk/index.php?id=191
https://usf.systime.dk/index.php?id=192
https://usf.systime.dk/index.php?id=193
https://usf.systime.dk/index.php?id=211
https://usf.systime.dk/index.php?id=214
https://usf.systime.dk/index.php?id=215
https://usf.systime.dk/index.php?id=216
https://usf.systime.dk/index.php?id=217
https://usf.systime.dk/index.php?id=218
https://usf.systime.dk/index.php?id=219
https://usf.systime.dk/index.php?id=221
https://usf.systime.dk/index.php?id=222
https://usf.systime.dk/index.php?id=225
https://usf.systime.dk/index.php?id=227
https://usf.systime.dk/index.php?id=223
https://usf.systime.dk/index.php?id=226
https://usf.systime.dk/index.php?id=229
https://usf.systime.dk/index.php?id=452
https://usf.systime.dk/index.php?id=453
https://usf.systime.dk/index.php?id=454
https://usf.systime.dk/index.php?id=231
https://usf.systime.dk/index.php?id=232
https://usf.systime.dk/index.php?id=455
https://usf.systime.dk/index.php?id=457
https://usf.systime.dk/index.php?id=394
https://usf.systime.dk/index.php?id=220
https://usf.systime.dk/index.php?id=392
https://usf.systime.dk/index.php?id=393
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Virksomhedsportræt og 
pressemeddelelse 

Virksomhedsportrættet 

Public Relations 

Pressemeddelelse 

Personalepolitik og sociale 
medier 

Personalepolitik 

Funktionærloven 

Sociale medier 

IT-politik og prisliste IT-sikkerhed 

At arbejde i regneark (Excel 1)  

Kalkulation 

Storrumskontor og trivsel Kontorindretning 

Møder 

Trivsel og trivselsmålinger 

Ergonomi og motion Indretning af kontorarbejdsplads 

Pas på din krop 

Motion på arbejdspladsen 

Forbered virksomhedsbesøg Virksomhedsinformationer 

Interviews og spørgeteknik 

Personlig fremtræden 

På virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøget 

IT-programmer 

At tage notater og skrive referat 

Jobsøgning og besøg på 
kommunen 

Besøg på kommunen 

Din kommune/din region 

Jobsøgning 

Styr på økonomien2 Budgettet 

Formler i Excel (Excel 2)  

e-conomic  

Salgsbudget 

Gang i salget Reklame 

Sagsgangen 

Salgsfremmende aktiviteter 

https://usf.systime.dk/index.php?id=399
https://usf.systime.dk/index.php?id=400
https://usf.systime.dk/index.php?id=398
https://usf.systime.dk/index.php?id=406
https://usf.systime.dk/index.php?id=458
https://usf.systime.dk/index.php?id=395
https://usf.systime.dk/index.php?id=397
https://usf.systime.dk/index.php?id=401
https://usf.systime.dk/index.php?id=402
https://usf.systime.dk/index.php?id=417
https://usf.systime.dk/index.php?id=429
https://usf.systime.dk/index.php?id=419
https://usf.systime.dk/index.php?id=411
https://usf.systime.dk/index.php?id=434
https://usf.systime.dk/index.php?id=435
https://usf.systime.dk/index.php?id=436
https://usf.systime.dk/index.php?id=437
https://usf.systime.dk/index.php?id=438
https://usf.systime.dk/index.php?id=420
https://usf.systime.dk/index.php?id=421
https://usf.systime.dk/index.php?id=422
https://usf.systime.dk/index.php?id=465
https://usf.systime.dk/index.php?id=466
https://usf.systime.dk/index.php?id=467
https://usf.systime.dk/index.php?id=477
https://usf.systime.dk/index.php?id=479
https://usf.systime.dk/index.php?id=478
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Reklame 

Sagsgangen 

Salgsfremmende aktiviteter 

Formattering (Excel 3)  

Nyhedsbrev 

Brevfletning 

Service og reklamationer Simulering i regneark (Excel 4)  

Købeloven og aftaleloven 

Behandling af reklamationer 

Kvalitetssikring og korrektur Korrekturlæsning 

Stavekontrol i Word 

Integration af Excel i Word 

Markedsføring og artikel Markedsføringsplan 

Markedsføringsbudget 

Artiklen 

Butiksindretning og trivsel Butiksindretning 

Arbejdsmiljø 

Trivsel og trivselsmålinger 

Ergonomi og motion Indretning af butiksarbejdsplads 

Pas på din krop 

Motion på arbejdspladsen 

Forbered virksomhedsbesøg Virksomhedsinformationer 

Interviews og spørgeteknik 

Personlig fremtræden 

På virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøget 

IT-programmer 

At tage notater og skrive referat 

Performance Præsentationsteknikker 

Præsentation i praksis 

Evaluering af præsentation 

Personligt salg Kundebetjening 

https://usf.systime.dk/index.php?id=477
https://usf.systime.dk/index.php?id=479
https://usf.systime.dk/index.php?id=478
https://usf.systime.dk/index.php?id=481
https://usf.systime.dk/index.php?id=490
https://usf.systime.dk/index.php?id=480
https://usf.systime.dk/index.php?id=494
https://usf.systime.dk/index.php?id=493
https://usf.systime.dk/index.php?id=492
https://usf.systime.dk/index.php?id=491
https://usf.systime.dk/index.php?id=564
https://usf.systime.dk/index.php?id=565
https://usf.systime.dk/index.php?id=581
https://usf.systime.dk/index.php?id=582
https://usf.systime.dk/index.php?id=579
https://usf.systime.dk/index.php?id=426
https://usf.systime.dk/index.php?id=409
https://usf.systime.dk/index.php?id=542
https://usf.systime.dk/index.php?id=431
https://usf.systime.dk/index.php?id=540
https://usf.systime.dk/index.php?id=541
https://usf.systime.dk/index.php?id=433
https://usf.systime.dk/index.php?id=412
https://usf.systime.dk/index.php?id=415
https://usf.systime.dk/index.php?id=414
https://usf.systime.dk/index.php?id=416
https://usf.systime.dk/index.php?id=413
https://usf.systime.dk/index.php?id=423
https://usf.systime.dk/index.php?id=424
https://usf.systime.dk/index.php?id=425
https://usf.systime.dk/index.php?id=561
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Kundetyper 

Salgstrappen 

Butiksdrift Profilpleje 

Management 

Space Management 

Varegrupper og eksponering af salgspladser 

Butiksmiljø 

Visual Merchandising Visual Merchandising 

Facaden 

Skiltning 

Toner og farver 

Kravlegård 

Eksponeringsformer 

Store management og butiksspejl 

Skolebutik 

Butiksøkonomi Prisoptimering 

Nulpunktsberegning 

Forkalkulationer 

Afsætning via elektroniske 
medier 

E-handel 

Multikanalmarkedsføring 

Bearbejdning 

 

3. Tilrettelæggelse 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet.  

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 
element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor 
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

https://usf.systime.dk/index.php?id=562
https://usf.systime.dk/index.php?id=563
https://usf.systime.dk/index.php?id=566
https://usf.systime.dk/index.php?id=567
https://usf.systime.dk/index.php?id=568
https://usf.systime.dk/index.php?id=570
https://usf.systime.dk/index.php?id=571
https://usf.systime.dk/index.php?id=574
https://usf.systime.dk/index.php?id=572
https://usf.systime.dk/index.php?id=573
https://usf.systime.dk/index.php?id=580
https://usf.systime.dk/index.php?id=589
https://usf.systime.dk/index.php?id=569
https://usf.systime.dk/index.php?id=597
https://usf.systime.dk/index.php?id=590
https://usf.systime.dk/index.php?id=594
https://usf.systime.dk/index.php?id=595
https://usf.systime.dk/index.php?id=596
https://usf.systime.dk/index.php?id=653
https://usf.systime.dk/index.php?id=654
https://usf.systime.dk/index.php?id=577
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Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med 
undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Undervisningen foregår som et mix af klasseundervisning, individuel tilegnelse af stoffet samt 
gruppearbejde. Der arbejdes i moduler af 2 x 45 min.  

4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. 
temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå 
et fagligt produkt. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

Læringen dokumenteres med skriftlige og mundtlige opgaver samt fremlæggelser ved hjælp af 
elektroniske medier (audio, video). Det er et krav, at elevens arbejde viser, at denne på 
tilfredsstillinde vis har opnået fagets videns-, færdigheds- og kompetencemål.  

5. Evaluering og bedømmelse 

5.1. løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 
undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 
fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelseDer gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-
trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 
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5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål 
at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i 
medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. 
Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 
fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 

Prøven er individuel og varigheden er 30 min. inkl. votering.  

5.3.1 Eksaminationsgrundlag:  

Eksaminationsgrundlaget er med baggrund i en rapport, der bliver udarbejdet i undervisningen og 
særlige projektdage. 
 
5.3.2 Bedømmelsesgrundlag  

Vægtning af rapporten og præsentationen vil fremgå af den enkelte eksamensopgave. Det 
skriftlige/visuelle arbejde vil aldrig kunne vægte mere end 1/3.  

5.3.3 Bedømmelseskriterier  

For at bestå Grundforløbsprøven, forventer skolen, at eleven viser følgende kompetencer: 

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold 
til afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget 
i forhold til kulturer, sprogpolitik/-normer, kommunikationskanaler og målgrupper  

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre digital databehandling i forhold til 
afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i 
virksomheders/institutioners behov for og behandling af data og innovere digitalisering af 
afgrænsede arbejdsprocesser 

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre afgrænsede administrative serviceopgaver 
ud fra en helhedsforståelse og udpege forskelle i anvendelse af forskellige 
servicekoncepter, kvalitetskoncepter og normer. 

5.3.4 Væsentlige og uvæsentlige mangler til grundforløbsprøven 

Uvæsentlige mangler (Eleven består) • Mindre og kortfattet uddybning af nogle af 
problemstillingerne og/eller teori.  

• Enkelte misforståelser og mindre fejl.  

Væsentlige mangler (Eleven består ikke) • Meget få begreber og få udredninger. Flere 
forklaret uden rette teori eller begrundelser. 

• Alvorlige misforståelser og fejl. 
• Manglende forståelse for sammenhænge 

og konsekvenser. 
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• Manglende dokumentation af eget arbejde 

 

Den utilstrækkelige præstation indeholder væsentlige mangler og demonstrerer ikke en acceptabel 
grad af opfyldelse af fagets mål. 

 

Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. 
Består eleven ikke grundforløbsprøven, tilbydes denne reeksamination. 

 

 

 

 

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:  

Kontor  

Vejledende uddannelsestid  

Merkantile uddannelser: 5 uger. 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 
anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske 
sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og 
dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 
eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. 
Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne 
anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 
metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 
praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 
dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 
Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 
begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med 
andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 
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Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 
arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven 
grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i 
relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde 
med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering 
af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil  

Faget er praksisrettet, og man benytter praksisnære opgaver, der er relateret til detailhandlen. Det 
tilstræbes at lave undervisningen praksisnær, ved at besøge forskellige detailforretninger og løse 
konkrete opgaver ud fra dette.  

Fagets formål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder inden for de krævede kompetencer, der 
knytter sig til områderne: Butiksdrift, butiksøkonomi, performance, visuel merchandicing, 
innovation/iværksætteri samt afsætning via elektroniske medier.  

2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

  
2. KOMPETENCE I KOMMUNIKATION  
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold til afgrænsede administrative arbejdsprocesser 
og udpege forskelle i anvendelse af sproget i forhold til kulturer, sprogpolitik/-normer, 
kommunikationskanaler og målgrupper.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA KONTORFAGET VEDRØRENDE:  

• Virksomhedens/institutionens basale kommunikationsbehov under hensyn til 
virksomhedens strategi/koncept for kommunikation både internt og i forhold til 
omverden  

• Virksomhedens anvendelse af forskellige kommunikationskanaler/-platforme  
• Sprogrigtighed, grammatik og retstavning i typiske erhvervsmæssige tekster  
• Målgrupper for kommunikation og betydningen af sprogpolitik, herunder særligt i 

forhold til breve/mails.  
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Mundtlig præsentation af en afgrænset administrativ opgave i forhold til et opstillet 
mål for formidlingen og under hensyntagen til målgruppen  

• Formulering af korte tekster i forhold til en konkret administrativ opgave og 
begrundelse for valg af sproglig norm i forhold til tekstens indhold og målgruppe for 
teksten samt kommunikationskanal.  
www.uddannelsesnaevnet.dk 1.august 2015 
  

3. KOMPETENCE I KVALITET OG SERVICE  
 



58 
 

Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre afgrænsede administrative serviceopgaver ud fra en helhedsforståelse og udpege forskelle 
i anvendelse af forskellige servicekoncepter, kvalitetskoncepter og normer.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA KONTORFAGET VEDRØRENDE:  

• Virksomhedens/institutionens strategiske mål med service- og kvalitetskrav, 
herunder såvel skrevne som uskrevne normer  

• Administration som en både ekstern og intern servicefunktion  
• Helhedsforståelse/forretningsforståelse i forhold til service og kvalitet  
• Personlig fremtræden  
• Forskellige metoder/værktøjer til kvalitetssikring.  

 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Vurdering af servicekoncepters betydning for kunde-/borgerservice og udførelse af 
en konkret afgrænset ser-viceopgave inden for et givet servicekoncept under 
hensyntagen til forskellige normer, kulturer og værdier hos kunder/borger  

• Vurdering af kvalitetskoncepter for administrative arbejdsprocesser og udførelse af 
en konkret afgrænset ser-viceopgave inden for et givet kvalitetskoncept.  

 
ELEVEN HAR FÆRDIGHED I AT KORRIGERE:  

• Fejl i databehandling  
• Fejl i serviceopgaver  
• Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og retskrivning  

 
2. KOMPETENCE I DATABEHANDLING  
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege 
forskelle i virksomheders/institutioners behov for og behandling af data og innovere digitalisering af 
afgrænsede arbejdsprocesser.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA KONTORFAGET VEDRØRENDE:  

• Virksomhedens/institutionens administrative funktioner som f.eks. økonomi, HR, 
sagsbehandling, kunde-/borger-service, salg, indkøb, og logistik  

• Virksomhedens/institutionens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. 
kunder/borger, produkter, serviceydelser m.v.  

• Digitalisering af administrative arbejdsprocesser, herunder viden om den offentlige 
digitaliseringsstrategi og vi-den om digitalisering i forhold til udvikling af forretning  

• Datadisciplin samt metoder og værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale 
administrative processer  

• Værktøjer/programmer til data- og tekstbehandling, herunder særligt regneark.  
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Behandling af data inden for en afgrænset administrativ opgave og anvendelse af 
digitale værktøjer til at indsamling, behandling og præsentation af data, herunder 
vurdering og valg af funktioner i regneark til behandling og præsentation  

• Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse 
af gængse digitale programmer/værktøjer  

• Optimering af digitale processer med henblik på brugervenlighed og service  
• Kortlægning af flow af data i en virksomhed/institution og i en værdi- og 

forsyningskæde.  
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2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået 
kompetence svarende til): 

Der findes ingen certifikater til faget. ] 

 

 

2.3 Fagligt indhold  

Start af virksomhed Virksomhedsbegrebet 

Idégenerering 

 

Logo, ejerform og e-mail Logo 

Virksomhedsregistrering og ejerformer 

E-mail 

 

Målgruppe og funktioner Segmentering og målgruppe 

Bredt eller snævert fokus 

Konsumetenheden 

Segmenteringsprocessen 

Livsstilsmodeller 

Segmentering på B2B 

Målgruppevalg 

Præsentationsteknik 

Virksomhedens funktioner 

Interessegrupper, behov og 
organisation 

Interessentmodellen 

Behov 

Organisationsplan og -principper 

 

Idégrundlag, mål og service SWOT-analyse, idé og mål226 

SWOT-analyse229 

Idé 

https://usf.systime.dk/index.php?id=126
https://usf.systime.dk/index.php?id=127
https://usf.systime.dk/index.php?id=191
https://usf.systime.dk/index.php?id=192
https://usf.systime.dk/index.php?id=193
https://usf.systime.dk/index.php?id=211
https://usf.systime.dk/index.php?id=214
https://usf.systime.dk/index.php?id=215
https://usf.systime.dk/index.php?id=216
https://usf.systime.dk/index.php?id=217
https://usf.systime.dk/index.php?id=218
https://usf.systime.dk/index.php?id=219
https://usf.systime.dk/index.php?id=221
https://usf.systime.dk/index.php?id=222
https://usf.systime.dk/index.php?id=225
https://usf.systime.dk/index.php?id=227
https://usf.systime.dk/index.php?id=223
https://usf.systime.dk/index.php?id=226
https://usf.systime.dk/index.php?id=229
https://usf.systime.dk/index.php?id=452
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Mål 

Politikker 

Slogan og payoff 

Servicepakken og serviceleverencesystemet 

Varekatalog, kvalitet og 
emballage 

Salgskataloget og AIDA-modellen 

Produkt og sortiment 

Emballage 

Intern og ekstern 
kommunikation 

Intern og ekstern kommunikation 

Telefonbetjening 

Informative og manipulative virkemidler 

Virksomhedsportræt og 
pressemeddelelse 

Virksomhedsportrættet 

Public Relations 

Pressemeddelelse 

Personalepolitik og sociale 
medier 

Personalepolitik 

Funktionærloven 

Sociale medier 

IT-politik og prisliste IT-sikkerhed 

At arbejde i regneark (Excel 1)  

Kalkulation 

Storrumskontor og trivsel Kontorindretning 

Møder 

Trivsel og trivselsmålinger 

Ergonomi og motion Indretning af kontorarbejdsplads 

Pas på din krop 

Motion på arbejdspladsen 

Forbered virksomhedsbesøg Virksomhedsinformationer 

Interviews og spørgeteknik 

Personlig fremtræden 

På virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøget 

IT-programmer 

At tage notater og skrive referat 

https://usf.systime.dk/index.php?id=453
https://usf.systime.dk/index.php?id=454
https://usf.systime.dk/index.php?id=231
https://usf.systime.dk/index.php?id=232
https://usf.systime.dk/index.php?id=455
https://usf.systime.dk/index.php?id=457
https://usf.systime.dk/index.php?id=394
https://usf.systime.dk/index.php?id=220
https://usf.systime.dk/index.php?id=392
https://usf.systime.dk/index.php?id=393
https://usf.systime.dk/index.php?id=399
https://usf.systime.dk/index.php?id=400
https://usf.systime.dk/index.php?id=398
https://usf.systime.dk/index.php?id=406
https://usf.systime.dk/index.php?id=458
https://usf.systime.dk/index.php?id=395
https://usf.systime.dk/index.php?id=397
https://usf.systime.dk/index.php?id=401
https://usf.systime.dk/index.php?id=402
https://usf.systime.dk/index.php?id=417
https://usf.systime.dk/index.php?id=429
https://usf.systime.dk/index.php?id=419
https://usf.systime.dk/index.php?id=411
https://usf.systime.dk/index.php?id=434
https://usf.systime.dk/index.php?id=435
https://usf.systime.dk/index.php?id=436
https://usf.systime.dk/index.php?id=437
https://usf.systime.dk/index.php?id=438
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Jobsøgning og besøg på 
kommunen 

Besøg på kommunen 

Din kommune/din region 

Jobsøgning 

Styr på økonomien2 Budgettet 

Formler i Excel (Excel 2)  

e-conomic  

Salgsbudget 

Gang i salget Reklame 

Sagsgangen 

Salgsfremmende aktiviteter 

Reklame 

Sagsgangen 

Salgsfremmende aktiviteter 

Formattering (Excel 3)  

Nyhedsbrev 

Brevfletning 

Service og reklamationer Simulering i regneark (Excel 4)  

Købeloven og aftaleloven 

Behandling af reklamationer 

Kvalitetssikring og korrektur Korrekturlæsning 

Stavekontrol i Word 

Integration af Excel i Word 

Markedsføring og artikel Markedsføringsplan 

Markedsføringsbudget 

Artiklen 

Storrumskontor og trivsel Kontorindretning 

Møder 

Trivsel og trivselsmålinger 

Ergonomi og motion Indretning af kontorarbejdsplads 

Pas på din krop 

Motion på arbejdspladsen 

https://usf.systime.dk/index.php?id=420
https://usf.systime.dk/index.php?id=421
https://usf.systime.dk/index.php?id=422
https://usf.systime.dk/index.php?id=465
https://usf.systime.dk/index.php?id=466
https://usf.systime.dk/index.php?id=467
https://usf.systime.dk/index.php?id=477
https://usf.systime.dk/index.php?id=479
https://usf.systime.dk/index.php?id=478
https://usf.systime.dk/index.php?id=477
https://usf.systime.dk/index.php?id=479
https://usf.systime.dk/index.php?id=478
https://usf.systime.dk/index.php?id=481
https://usf.systime.dk/index.php?id=490
https://usf.systime.dk/index.php?id=480
https://usf.systime.dk/index.php?id=494
https://usf.systime.dk/index.php?id=493
https://usf.systime.dk/index.php?id=492
https://usf.systime.dk/index.php?id=491
https://usf.systime.dk/index.php?id=564
https://usf.systime.dk/index.php?id=565
https://usf.systime.dk/index.php?id=581
https://usf.systime.dk/index.php?id=582
https://usf.systime.dk/index.php?id=579
https://usf.systime.dk/index.php?id=408
https://usf.systime.dk/index.php?id=427
https://usf.systime.dk/index.php?id=428
https://usf.systime.dk/index.php?id=417
https://usf.systime.dk/index.php?id=429
https://usf.systime.dk/index.php?id=419


62 
 

Forbered virksomhedsbesøg Virksomhedsinformationer 

Interviews og spørgeteknik 

Personlig fremtræden 

På virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøget 

IT-programmer 

At tage notater og skrive referat 

Jobsøgning og besøg på 
kommunen 

Besøg på kommunen 

Din kommune/din region 

Jobsøgning 

Styr på økonomien Budgettet 

Formler i Excel (Excel 2)  

e-conomic  

Salgsbudget 

Gang i salget Reklame 

Sagsgangen 

Salgsfremmende aktiviteter 

Fakturaen 

e-conomic  

Momsregler og momsregnskabet 

Formattering (Excel 3)  

Nyhedsbrev 

Brevfletning 

Service og reklamationer Simulering i regneark (Excel 4)  

Købeloven og aftaleloven 

Behandling af reklamationer 

Kvalitetssikring og korrektur Korrekturlæsning 

Stavekontrol i Word 

Integration af Excel i Word 

Markedsføring og artikel Markedsføringsplan 

Markedsføringsbudget 

Artiklen 

https://usf.systime.dk/index.php?id=411
https://usf.systime.dk/index.php?id=434
https://usf.systime.dk/index.php?id=435
https://usf.systime.dk/index.php?id=436
https://usf.systime.dk/index.php?id=437
https://usf.systime.dk/index.php?id=438
https://usf.systime.dk/index.php?id=420
https://usf.systime.dk/index.php?id=421
https://usf.systime.dk/index.php?id=422
https://usf.systime.dk/index.php?id=465
https://usf.systime.dk/index.php?id=466
https://usf.systime.dk/index.php?id=467
https://usf.systime.dk/index.php?id=477
https://usf.systime.dk/index.php?id=479
https://usf.systime.dk/index.php?id=478
https://usf.systime.dk/index.php?id=487
https://usf.systime.dk/index.php?id=488
https://usf.systime.dk/index.php?id=489
https://usf.systime.dk/index.php?id=481
https://usf.systime.dk/index.php?id=490
https://usf.systime.dk/index.php?id=480
https://usf.systime.dk/index.php?id=494
https://usf.systime.dk/index.php?id=493
https://usf.systime.dk/index.php?id=492
https://usf.systime.dk/index.php?id=491
https://usf.systime.dk/index.php?id=564
https://usf.systime.dk/index.php?id=565
https://usf.systime.dk/index.php?id=581
https://usf.systime.dk/index.php?id=582
https://usf.systime.dk/index.php?id=579


63 
 

 

 

3. Tilrettelæggelse 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet.  

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 
element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor 
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med 
undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Undervisningen foregår som et mix af klasseundervisning, individuel tilegnelse af stoffet samt 
gruppearbejde. Der arbejdes i moduler af 2 x 45 min.  

4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. 
temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå 
et fagligt produkt. 
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4.1. Krav til elevens dokumentation 

Læringen dokumenteres med skriftlige og mundtlige opgaver samt fremlæggelser ved hjælp af 
elektroniske medier (audio, video). Det er et krav, at elevens arbejde viser, at denne på 
tilfredsstillinde vis har opnået fagets videns-, færdigheds- og kompetencemål.  

5. Evaluering og bedømmelse 

5.1. løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 
undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 
fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelseDer gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-
trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål 
at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i 
medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. 
Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 
fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 

Prøven er individuel og varigheden er 30 min. inkl. votering.  

5.3.1 Eksaminationsgrundlag:  

Eksaminationsgrundlaget er med baggrund i en rapport, der bliver udarbejdet i undervisningen og 
særlige projektdage. 
 
5.3.2 Bedømmelsesgrundlag  

Vægtning af rapporten og præsentationen vil fremgå af den enkelte eksamensopgave. Det 
skriftlige/visuelle arbejde vil aldrig kunne vægte mere end 1/3.  

5.3.3 Bedømmelseskriterier  

For at bestå Grundforløbsprøven, forventer skolen, at eleven viser følgende kompetencer: 

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold 
til afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget 
i forhold til kulturer, sprogpolitik/-normer, kommunikationskanaler og målgrupper  
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• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre digital databehandling i forhold til 
afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i 
virksomheders/institutioners behov for og behandling af data og innovere digitalisering af 
afgrænsede arbejdsprocesser 

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre afgrænsede administrative serviceopgaver 
ud fra en helhedsforståelse og udpege forskelle i anvendelse af forskellige 
servicekoncepter, kvalitetskoncepter og normer. 

5.3.4 Væsentlige og uvæsentlige mangler til grundforløbsprøven 

Uvæsentlige mangler (Eleven består) • Mindre og kortfattet uddybning af nogle af 
problemstillingerne og/eller teori.  

• Enkelte misforståelser og mindre fejl.  

Væsentlige mangler (Eleven består ikke) • Meget få begreber og få udredninger. Flere 
forklaret uden rette teori eller begrundelser. 

• Alvorlige misforståelser og fejl. 
• Manglende forståelse for sammenhænge 

og konsekvenser. 
• Manglende dokumentation af eget arbejde 

 

Den utilstrækkelige præstation indeholder væsentlige mangler og demonstrerer ikke en acceptabel 
grad af opfyldelse af fagets mål. 

 

Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. 
Består eleven ikke grundforløbsprøven, tilbydes denne reeksamination. 

 

Uddannelsesspecifikt fag i uddannelsen til:  

Handel  

Vejledende uddannelsestid  

Merkantile uddannelser: 5 uger. 

1. Fagets formål og profil 

1.1 Fagets formål  

Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende uddannelsens 
anerkendte metoder til at løse arbejdsopgaver i konkrete og overskuelige praktiske 
sammenhænge. endvidere er det formålet, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og 
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dokumentere arbejdsprocesser, der er typiske for uddannelsen. Eleven lærer at anvende 
eksisterende faglig dokumentation. 

Eleven lærer gennem praktisk metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder. 
Tilegnelse af uddannelsesspecifikke metoder er genstanden for undervisningen. Eleven skal kunne 
anvende forskellige arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige 
metoder. Eleven kan anvende almindeligt anerkendte værktøjer inden for uddannelsen. 

Eleven lærer at beskrive og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af grundlæggende 
praktiske problemstillinger i forhold til uddannelsen. Eleven lærer at forstå og anvende faglig 
dokumentation og faglig kommunikation til at præcisere, erkende og evaluere egen faglig læring. 
Eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte faglige 
begreber. Tilegnelse af faglige udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med 
andre fagpersoner om løsning af faglige problemstillinger. 

Eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i grundlæggende og relevante 
arbejdsprocesser. 

Eleven lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter. Faget skal give eleven 
grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i 
relevante undervisningsprojekter. 

Eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan og lærer at samarbejde 
med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at udføre den nødvendige koordinering 
af de enkelte elementer i en arbejdsproces. 

1.2 Fagets profil  

Faget er praksisrettet, og man benytter praksisnære opgaver, der er relateret til detailhandlen. Det 
tilstræbes at lave undervisningen praksisnær, ved at besøge forskellige detailforretninger og løse 
konkrete opgaver ud fra dette.  

Fagets formål er, at eleven opnår indsigt og færdigheder inden for de krævede kompetencer, der 
knytter sig til områderne: Butiksdrift, butiksøkonomi, performance, visuel merchandicing, 
innovation/iværksætteri samt afsætning via elektroniske medier. 2. Faglige mål og fagligt indhold 

2.1. Faglige mål 

 
  
KOMPETENCE I DIGITAL DATABEHANDLING  
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre digital databehandling i forhold til afgrænsede arbejdsprocesser og udpege forskelle i 
virksomheders be-hov for og behandling af data.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Virksomhedens anvendelse af digital databehandling i forhold til f.eks. kunder, 
produkter, serviceydelser m.v.  

• Digitalisering af arbejdsprocesser  
• Datadisciplin samt metoder/værktøjer til kvalitetssikring og -udvikling af digitale 

processer  
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• Almindeligt forekommende værktøjer/programmer til databehandling i en 
handelsvirksomhed, som fx CRM-systemer.  

 
 
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  
Indhentning af data til brug for en afgrænset opgave og anvendelse af digitale værktøjer til at 
indsamling af data, behandling og præsentation af dem  
Udarbejdelse af forslag til digitalisering af dele af en arbejdsproces ved anvendelse af gængse 
digitale program-mer/værktøjer.  
4. KOMPETENCE I SALG OG SERVICE  
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre salg og serviceopgaver ud fra en viden om strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, 
kulturelle normer og værdier samt mulige kommunikationskanaler.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Virksomhedens strategiske mål med salg og servicefunktioner  
• Kvalitetskrav i forhold til salg og servicefunktioner, herunder såvel skrevne som 

uskrevne normer  
• Begreberne strategi, kundeadfærd, præferencestruktur, kulturelle normer og 

værdier  
• Forskellige salgskanalers styrker og svagheder  
• Betydningen af relations opbygning i forhold til kunder og leverandører  
• Forskellige metoder/værktøjer til at planlægge og udføre salg og serviceopgaver.  

 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Planlægning af en konkret afgrænset salgsopgave i forhold til forskellige former for 
salg  

• Skelnen mellem forskellige typer af services, som typisk gives i en 
handelsvirksomhed, som fx eftersalgsservice, reklamationshåndtering eller 
salgssupport  

• Planlægning af en konkret afgrænset salg-/serviceopgave i forhold til kundeadfærd, 
kultur, normer, værdier m.v.  

 
3. KOMPETENCE I HANDELSREGNING  
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt i ukendte 
situationer afgøre om et tiltag, fx et salgs- eller markedsføringsinitiativ, ud fra kalkulation er 
rentabelt eller ej, og her-under forklare hvorfor tiltaget enten skal gennemføres eller ej.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Forskellige regneteknikker, som anvendes i en priskalkulation og demonstration af 
forståelse af tal og resultater  

• Virksomhedens forskellige prisstrategier i forhold til fx kundegrupper.  
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Beregninger med og uden anvendelse af hjælpemidler  
• Begrundelse af hvad godt købmandsskab vil være i forhold til en konkret opgave.  

 
2. KOMPETENCE I KOMMUNIKATION OG FORMIDLING I B2B  
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Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt planlægge og 
udføre formidling i forhold til afgrænsede opgaver inden for salg, indkøb og logistik og udpege 
forskelle i anven-delse af metoder og værktøjer i forhold til kulturer, virksomhedskoncepter, 
kommunikationskanaler og målgrupper.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Virksomhedens koncepter i relation til hvordan der kommunikeres med kunder og 
samarbejdspartnere  

• Virksomhedens basale digitale kommunikationsbehov og mest anvendte 
kommunikationskanaler  

• Forskellige kulturer og normer i international handel  
• Virksomhedens målgrupper for kommunikation og betydningen af 

sprogpolitik/normer i forhold til talesprog og i forhold til breve/mails  
• Virksomhedens kommunikationsstrategi i forhold til professionelle kunders behov 

for information om produkter, leveringstider, services.  
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  
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• Mundtlig præsentation af en afgrænset opgave inden for salg, indkøb eller logistik i 
forhold til et opstillet mål for formidlingen Udarbejdelse korte tekster i forhold til en 
konkret salgs- eller markedsføringsaktivitet og begrundelse for valg af sproglig norm 
i forhold til tekstens indhold og målgruppe for teksten samt kommunikationskanal. 

 ELEVEN HAR FÆRDIGHED I AT KORRIGERE:  

• Fejl i databehandling  
• Fejl i serviceopgaver  
• Fejl i forhold til sprogrigtighed, grammatik og retskrivning  

 
5. KOMPETENCE I FORSTÅELSE AF VÆRDI- OG FORSYNINGSKÆDER  
 
Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau, at kunne selvstændigt i ukendte 
situationer tage ansvar for afgrænsede opgaver inden for en virksomheds salgs-, kundeservice-, 
indkøbs-eller logi-stikfunktion ud fra en helhedsforståelse af de værdi- og forsyningskæder som 
virksomheden indgår i.  
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE VIDEN FRA HANDELSFAGET VEDRØRENDE:  

• Virksomhedens handelsfunktioner, som f.eks. salg, kundeservice, indkøb, logistik  
• Konkrete funktioners bidrag til virksomhedens overordnede rolle i værdi- og 

forsyningskæder i forhold til virk-somhedens rolle i værdi- og forsyningskæder.  
 
ELEVEN HAR GRUNDLÆGGENDE FÆRDIGHEDER I:  

• Skelnen mellem forskellige opgavers placering i virksomhedens værdi-og 
forsyningskæde  

• Udførelse af afgrænsede arbejdsopgaver, som knytter sig til salg, kundeservice, 
indkøb og logistik og forklaring af, hvordan disse opgaver bidrager til værdiskabelse 
i virksomheden  

• Forklaring af et produkts vej gennem værdi- og forsyningskæden.  
 

 

2.2 Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået 
kompetence svarende til): 

Der findes ingen certifikater til faget. 

 

 

2.3 Fagligt indhold  

Start af virksomhed Virksomhedsbegrebet 

Idégenerering 

 

Logo, ejerform og e-mail Logo 

https://usf.systime.dk/index.php?id=126
https://usf.systime.dk/index.php?id=127
https://usf.systime.dk/index.php?id=191
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Virksomhedsregistrering og ejerformer 

E-mail 

 

Målgruppe og funktioner Segmentering og målgruppe 

Bredt eller snævert fokus 

Konsumetenheden 

Segmenteringsprocessen 

Livsstilsmodeller 

Segmentering på B2B 

Målgruppevalg 

Præsentationsteknik 

Virksomhedens funktioner 

Interessegrupper, behov og 
organisation 

Interessentmodellen 

Behov 

Organisationsplan og -principper 

 

Idégrundlag, mål og service SWOT-analyse, idé og mål 

SWOT-analyse 

Idé 

Mål 

Politikker 

Slogan og payoff 

Servicepakken og serviceleverencesystemet 

Varekatalog, kvalitet og 
emballage 

Salgskataloget og AIDA-modellen 

Produkt og sortiment 

Emballage 

Intern og ekstern 
kommunikation 

Intern og ekstern kommunikation 

Telefonbetjening 

Informative og manipulative virkemidler 

Virksomhedsportræt og 
pressemeddelelse 

Virksomhedsportrættet 

Public Relations 

https://usf.systime.dk/index.php?id=192
https://usf.systime.dk/index.php?id=193
https://usf.systime.dk/index.php?id=211
https://usf.systime.dk/index.php?id=214
https://usf.systime.dk/index.php?id=215
https://usf.systime.dk/index.php?id=216
https://usf.systime.dk/index.php?id=217
https://usf.systime.dk/index.php?id=218
https://usf.systime.dk/index.php?id=219
https://usf.systime.dk/index.php?id=221
https://usf.systime.dk/index.php?id=222
https://usf.systime.dk/index.php?id=225
https://usf.systime.dk/index.php?id=227
https://usf.systime.dk/index.php?id=223
https://usf.systime.dk/index.php?id=226
https://usf.systime.dk/index.php?id=229
https://usf.systime.dk/index.php?id=452
https://usf.systime.dk/index.php?id=453
https://usf.systime.dk/index.php?id=454
https://usf.systime.dk/index.php?id=231
https://usf.systime.dk/index.php?id=232
https://usf.systime.dk/index.php?id=455
https://usf.systime.dk/index.php?id=457
https://usf.systime.dk/index.php?id=394
https://usf.systime.dk/index.php?id=220
https://usf.systime.dk/index.php?id=392
https://usf.systime.dk/index.php?id=393
https://usf.systime.dk/index.php?id=399
https://usf.systime.dk/index.php?id=400
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Pressemeddelelse 

Personalepolitik og sociale 
medier 

Personalepolitik 

Funktionærloven 

Sociale medier 

IT-politik og prisliste IT-sikkerhed 

At arbejde i regneark (Excel 1)  

Kalkulation 

Storrumskontor og trivsel Kontorindretning 

Møder 

Trivsel og trivselsmålinger 

Ergonomi og motion Indretning af kontorarbejdsplads 

Pas på din krop 

Motion på arbejdspladsen 

Forbered virksomhedsbesøg Virksomhedsinformationer 

Interviews og spørgeteknik 

Personlig fremtræden 

På virksomhedsbesøg Virksomhedsbesøget 

IT-programmer 

At tage notater og skrive referat 

Jobsøgning og besøg på 
kommunen 

Besøg på kommunen 

Din kommune/din region 

Jobsøgning 

Styr på økonomien2 Budgettet 

Formler i Excel (Excel 2)  

e-conomic  

Salgsbudget 

Gang i salget Reklame 

Sagsgangen 

Salgsfremmende aktiviteter 

Reklame 

Sagsgangen 

https://usf.systime.dk/index.php?id=398
https://usf.systime.dk/index.php?id=406
https://usf.systime.dk/index.php?id=458
https://usf.systime.dk/index.php?id=395
https://usf.systime.dk/index.php?id=397
https://usf.systime.dk/index.php?id=401
https://usf.systime.dk/index.php?id=402
https://usf.systime.dk/index.php?id=417
https://usf.systime.dk/index.php?id=429
https://usf.systime.dk/index.php?id=419
https://usf.systime.dk/index.php?id=411
https://usf.systime.dk/index.php?id=434
https://usf.systime.dk/index.php?id=435
https://usf.systime.dk/index.php?id=436
https://usf.systime.dk/index.php?id=437
https://usf.systime.dk/index.php?id=438
https://usf.systime.dk/index.php?id=420
https://usf.systime.dk/index.php?id=421
https://usf.systime.dk/index.php?id=422
https://usf.systime.dk/index.php?id=465
https://usf.systime.dk/index.php?id=466
https://usf.systime.dk/index.php?id=467
https://usf.systime.dk/index.php?id=477
https://usf.systime.dk/index.php?id=479
https://usf.systime.dk/index.php?id=478
https://usf.systime.dk/index.php?id=477
https://usf.systime.dk/index.php?id=479
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Salgsfremmende aktiviteter 

Formattering (Excel 3)  

Nyhedsbrev 

Brevfletning 

Service og reklamationer Simulering i regneark (Excel 4)  

Købeloven og aftaleloven 

Behandling af reklamationer 

Kvalitetssikring og korrektur Korrekturlæsning 

Stavekontrol i Word 

Integration af Excel i Word 

Markedsføring og artikel Markedsføringsplan 

Markedsføringsbudget 

Artiklen 

Datadisciplin, møder og 
prisoptimering 

Datadisciplin 

Møder 

Prisoptimering 

Databaser og logistik Indretning af lager og ergonomi på arbejdspladsen 

Logistik 

Databaser 

 

Forbered virksomhedsbesøg Virksomhedsinformationer459 

Interviews, spørgeteknik og personlig fremtræden474 

Priskalkulationer475 

På virksomhedsbesøg Telemarketing på B2B449 

 IT-programmer539 

At tage notater og skrive referat451 

Kommunikation, formidling og 
købsadfærd 

Præsentationsteknikker587 

Præsentation og evaluering586 

Købsadfærd på producentmarkedet585 

Styr på økonomien Budgettet 

Formler i Excel (Excel 2)  

https://usf.systime.dk/index.php?id=478
https://usf.systime.dk/index.php?id=481
https://usf.systime.dk/index.php?id=490
https://usf.systime.dk/index.php?id=480
https://usf.systime.dk/index.php?id=494
https://usf.systime.dk/index.php?id=493
https://usf.systime.dk/index.php?id=492
https://usf.systime.dk/index.php?id=491
https://usf.systime.dk/index.php?id=564
https://usf.systime.dk/index.php?id=565
https://usf.systime.dk/index.php?id=581
https://usf.systime.dk/index.php?id=582
https://usf.systime.dk/index.php?id=579
https://usf.systime.dk/index.php?id=608
https://usf.systime.dk/index.php?id=470
https://usf.systime.dk/index.php?id=471
https://usf.systime.dk/index.php?id=446
https://usf.systime.dk/index.php?id=472
https://usf.systime.dk/index.php?id=473
https://usf.systime.dk/index.php?id=459
https://usf.systime.dk/index.php?id=474
https://usf.systime.dk/index.php?id=475
https://usf.systime.dk/index.php?id=449
https://usf.systime.dk/index.php?id=539
https://usf.systime.dk/index.php?id=451
https://usf.systime.dk/index.php?id=587
https://usf.systime.dk/index.php?id=586
https://usf.systime.dk/index.php?id=585
https://usf.systime.dk/index.php?id=548
https://usf.systime.dk/index.php?id=547
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e-conomic 

Salgsbudget 

Gang i salget Reklame og andre salgsfremmende aktiviteter 

Sagsgangen 

Værdi- og forsyningskæde 

Mere gang salget Fakturaen 

e-conomic 4 

Markedsføring på producentmarkedet 

Formattering (Excel 3)  

Mere formattering i regneark (Excel 4)  

 Brevfletning 

Service og reklamationer Diagrammer i regneark (Excel 5)  

Købeloven og aftaleloven 

Behandling af reklamationer 

Kvalitetssikring og korrektur Korrekturlæsning og stavekontrol 

Simulering i regneark (Excel 6)  

Integration af Excel i Word 

Trin 23: Markedsføring og 
nulpunktsberegninger 

Markedsføringsplan 

Markedsføringsbudget 

Nulpunktsberegninger 

  

 

3. Tilrettelæggelse 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet.  

3.1. Didaktiske principper 

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at 
eleven udfordres fagligt i emner knyttet til den valgte uddannelse. Undervisningens bærende 
element er faglige eksperimenter, cases og værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor 
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse. 

Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger. 

https://usf.systime.dk/index.php?id=546
https://usf.systime.dk/index.php?id=551
https://usf.systime.dk/index.php?id=554
https://usf.systime.dk/index.php?id=553
https://usf.systime.dk/index.php?id=552
https://usf.systime.dk/index.php?id=557
https://usf.systime.dk/index.php?id=556
https://usf.systime.dk/index.php?id=555
https://usf.systime.dk/index.php?id=560
https://usf.systime.dk/index.php?id=609
https://usf.systime.dk/index.php?id=558
https://usf.systime.dk/index.php?id=600
https://usf.systime.dk/index.php?id=599
https://usf.systime.dk/index.php?id=598
https://usf.systime.dk/index.php?id=602
https://usf.systime.dk/index.php?id=601
https://usf.systime.dk/index.php?id=610
https://usf.systime.dk/index.php?id=605
https://usf.systime.dk/index.php?id=604
https://usf.systime.dk/index.php?id=603
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Det problemorienterede, induktive og kollaborative undervisningsprincip har en central plads i 
tilrettelæggelsen af undervisningen. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens 
undersøgende, eksperimenterende og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens 
indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige nysgerrighed. 

Undervisningen tilrettelægges så den understøtter elevens faglige progression og medvirker til at 
udvikle elevens faglige og personlige identitet. 

3.2. Arbejdsformer 

Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede 
arbejdsformer, der styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. 

Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og 
opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til 
uddannelsens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. 

3.3. Samspil med andre fag 

Undervisningen i det uddannelsesspecifikke fag tilrettelægges i sammenhæng med 
undervisningen i de øvrige fag i grundforløbets 2. del. 

3.4. Den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen i faget 

Undervisningen foregår som et mix af klasseundervisning, individuel tilegnelse af stoffet samt 
gruppearbejde. Der arbejdes i moduler af 2 x 45 min.  

4. Dokumentation 

Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. 
temaopgaver, synopsis, port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå 
et fagligt produkt. 

4.1. Krav til elevens dokumentation 

Læringen dokumenteres med skriftlige og mundtlige opgaver samt fremlæggelser ved hjælp af 
elektroniske medier (audio, video). Det er et krav, at elevens arbejde viser, at denne på 
tilfredsstillinde vis har opnået fagets videns-, færdigheds- og kompetencemål.  

5. Evaluering og bedømmelse 

5.1. løbende evaluering  

Eleven skal i løbet af undervisningen opnå en klar opfattelse af fagets mål samt af egne 
udfordringer og egne handlemuligheder i forhold til at kunne opfylde målene. Dette skal ske 
gennem individuel vejledning og feedback i forhold til de læreprocesser og produkter, som indgår i 
undervisningens aktiviteter. Desuden inddrages aktiviteter, som stimulerer den individuelle og 
fælles refleksion over udbyttet af undervisningen. Grundlaget for evalueringen er de faglige mål. 

5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelseDer gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-
trins skalaen. Standpunktskarakteren udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 
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5.3. Afsluttende prøve 

Ved afslutningen af undervisningen afholdes en prøve, grundforløbsprøven. Det er prøvens formål 
at bedømme elevens opfyldelse af de krav, som er fastsat for den pågældende uddannelse i 
medfør af § 3, stk. 2, i hovedbekendtgørelsen. 

Opgaven skal være praktisk funderet, men behøver ikke at bestå af en praktisk udført opgave. 
Prøven bedømmes bestået/ ikke bestået. 

Eleven medbringer bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter. Skolen 
fastsætter, hvilke digitale læremidler eleven har adgang til under prøven. 

Prøven er individuel og varigheden er 30 min. inkl. votering.  

5.3.1 Eksaminationsgrundlag:  

Eksaminationsgrundlaget er med baggrund i en rapport, der bliver udarbejdet i undervisningen og 
særlige projektdage. 
 
5.3.2 Bedømmelsesgrundlag  

Vægtning af rapporten og præsentationen vil fremgå af den enkelte eksamensopgave. Det 
skriftlige/visuelle arbejde vil aldrig kunne vægte mere end 1/3.  

5.3.3 Bedømmelseskriterier  

For at bestå Grundforløbsprøven, forventer skolen, at eleven viser følgende kompetencer: 

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre mundtlig og skriftlig kommunikation i forhold 
til afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i anvendelse af sproget 
i forhold til kulturer, sprogpolitik/-normer, kommunikationskanaler og målgrupper  

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre digital databehandling i forhold til 
afgrænsede administrative arbejdsprocesser og udpege forskelle i 
virksomheders/institutioners behov for og behandling af data og innovere digitalisering af 
afgrænsede arbejdsprocesser 

• Eleven kan selvstændigt planlægge og udføre afgrænsede administrative serviceopgaver 
ud fra en helhedsforståelse og udpege forskelle i anvendelse af forskellige 
servicekoncepter, kvalitetskoncepter og normer. 

5.3.4 Væsentlige og uvæsentlige mangler til grundforløbsprøven 

Uvæsentlige mangler (Eleven består) • Mindre og kortfattet uddybning af nogle af 
problemstillingerne og/eller teori.  

• Enkelte misforståelser og mindre fejl.  

Væsentlige mangler (Eleven består ikke) • Meget få begreber og få udredninger. Flere 
forklaret uden rette teori eller begrundelser. 

• Alvorlige misforståelser og fejl. 
• Manglende forståelse for sammenhænge 

og konsekvenser. 
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• Manglende dokumentation af eget arbejde 

 

Den utilstrækkelige præstation indeholder væsentlige mangler og demonstrerer ikke en acceptabel 
grad af opfyldelse af fagets mål. 

Prøven skal være bestået, for at eleven kan påbegynde skoleundervisningen i hovedforløbet. 
Består eleven ikke grundforløbsprøven, tilbydes denne reeksamination. 
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Timefordeling EUD/EUX 

 

 

 

 

GF2 – Tønder Handelsskole 
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