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Generelt 

Reglerne i prøvebestemmelserne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets bekendtgø-

relse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 41 af 

16/01/2014. 

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 367 af 19/04-2016. 

Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsud-

dannelserne nr. 683 af 08/06-2016. 

Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelserne, nr. 1642 af 15/12/2015. 

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. 

 

Der henvises til skolens lokale undervisningsplaner og generelle prøvebestemmelser. 

 

Prøver for elever på Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen 

 

Prøve Tidspunkt 
1 grundfag (engelsk) eller 1 uddannelsesspecifikt fag, 

dog undtaget arbejdsmiljø og ergonomi. 

Faget udtrækkes. 

I slutningen af 2. skoleperiode 

 

Afsluttende prøve Ved afslutning af 3. skoleperiode 

 
Grundfag som eleven har som valgfag, vil indgå i prøvetrækningen. Hvis eleven ikke har 

grundfag som valgfag, trækkes alene blandt de uddannelsesspecifikke fag. 

 

Senest 7 dage før prøven oplyses eleven om, via Videnzonen om, hvilket fag, der er udtrukket 

til prøve. 

 

Standpunktsbedømmelse 

Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren 

udtrykker elevens opfyldelse af fagets mål. 

 

Standpunktskarakter i grundfaget gives i det grundfagsniveau, som fremgår af elevens uddan-

nelsesplan.  

 

Eleven gøres bekendt med standpunktsbedømmelsen senest dagen før prøveafholdelse. 

 

De uddannelsesspecifikke fag og grundfag, der ikke udtrækkes til prøve, afsluttes med stand-

punktsbedømmelse. 

 

Forudsætninger for afsluttende prøve 

For at aflægge den afsluttende prøve, skal hvert uddannelsesspecifikt fag være bestået ved 

prøve eller standpunktsbedømmelse. 

Derudover skal elevernes valgfri specialefag være bedømt ”bestået”. 

Praktikken skal være bedømt ”godkendt”, inden eleven kan gå op til den afsluttende prøve. 
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Bedømmere 

Der er ekstern censur ved prøverne og censor udpeges af skolen. 

 

Eksaminator  

Den fagansvarlige underviser. 

 

Censor  

Ved prøve i grundfag og uddannelsesspecifikke fag skal det være en fagansvarlig underviser 

fra en anden social - og sundhedsskole, der er bekendt med undervisningen på Trin 1 og/eller 

2, social- og sundhedsuddannelsen. 

 

Ved den afsluttende prøve skal det være en person fra social – og sundhedsuddannelsens 

praktikområde med kendskab til social – og sundhedsuddannelsen Trin 1 og/eller 2. 

 
 

Grundfagsprøve 

 

Fremmedsprog, Engelsk 

Der afholdes prøve i niveau E, D eller C. 

  

Prøveform - b  

 
Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en 

ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. 

 

Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. 

 

Hele prøvematerialet skal dække de faglige mål bredt. 

 

Der gives 30 minutters forberedelsestid.  

 

Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 

 

Eksaminationen er todelt: 

 Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af selvvalgt emne suppleret 

med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 

 Anden del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte op-

gave. 

Eksaminationstiden fordeles ligeligt mellem de to dele. 

 

De ukendte opgaver samt en fortegnelse over tekster i elevernes selvvalgte emne sendes til 

censor forud for prøvens afholdelse. 
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Formål 

 

Formålet med prøven er, at eleven får mulighed for at dokumentere sin faglige kompetence.  

 
Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget ved prøven udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, 

af elevens selvvalgte emne samt af materiale, udarbejdet af eleven i forberedelsestiden. 

 

Tidsramme 

Er under udarbejdelse. 

 

Bedømmelsesgrundlag 

 

Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven. 

 

Elevens præstation helhedsbedømmes. 

 
Votering 

Eleven forlader lokalet under voteringen.  

   
Bedømmelseskriterier  

Er under udarbejdelse. 

 

 
Faglige mål 

 

Kommunikation 
 

Niveau E Niveau D Niveau C 
1. Forstå hovedindholdet af talt 
fremmedsprog om udvalgte em-
ner, 
2. forstå hovedindholdet af 
skrevne fremmedsproglige tek-
ster om udvalgte emner, 

3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhængende 
sprog med afgrænset ordforråd 
inden for udvalgte afgrænsede 
emner, 
4. redegøre mundtligt for indhol-
det af de væsentlige informatio-

ner i udvalgte teksttyper inden 
for erhverv, 
5. redegøre for et forberedt stof-

område, 
6. deltage i samtaler og diskute-
re udvalgte emner, 
7. udtrykke sig skriftligt med 

præcision og i et sammenhæn-
gende sprog tilpasset emner og 
kontekster, 
8. anvende og bearbejde viden 
og informationer skriftligt inden 
for udvalgte emner, tekster og 

1. Forstå indholdet af talt frem-
medsprog om alsidige emner, 
2. forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om 
alsidige emner, 
3. udtrykke sig mundtligt med 

præcision i et sammenhængende 
sprog med alsidigt ordforråd 
inden for varierede emner, 
4. redegøre mundtligt for indhol-
det af de væsentlige informatio-
ner i forskellige teksttyper, 
5. redegøre for, forklare og ud-

dybe et forberedt stofområde, 
6. deltage aktivt i samtaler og 
diskutere alsidige emner, 

7. udtrykke sig skriftligt med 
præcision og i et sammenhæn-
gende sprog tilpasset alsidige 
emner og kontekster, 

8. anvende, bearbejde og kom-
mentere viden og informationer 
skriftligt inden for alsidige em-
ner, tekster og situationer og 
9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, animation 

1. Forstå indholdet af talt frem-
medsprog om varierede og alsi-
dige emner. 
2. forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om 
alsidige og varierede emner, 

3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhængende 
sprog med alsidigt og varieret 
ordforråd inden for varierede 
emner, genrer og situationer, 
4. redegøre mundtligt for og 
forklare indholdet af alsidige og 

varierede tekster og teksttyper, 
5. redegøre for, forklare, uddybe 
og kommentere et forberedt 

stofområde, 
6. tage initiativ til og deltage 
aktivt i samtaler og diskutere 
varierede og komplekse emner i 

et sprog afpasset til situation og 
samtalemønster, 
7. udtrykke sig skriftligt med høj 
grad af præcision og i et sam-
menhængende sprog afpasset 
alsidige og komplekse emner og 
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situationer og 
9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, animation 
og lyd til at kommunikere 
mundtligt og skriftligt. 
 
 

og lyd til at kommunikere 
mundtligt med sikkerhed. 
 

kontekster, 
8. anvende, bearbejde og kom-
mentere og analysere viden og 
informationer skriftligt inden for 
alsidige og varierede emner, 
tekster og situationer og 
9. anvende multimodale medier, 

dvs. ord, billeder, film, animation 
og lyd, til at kommunikere med 
sikkerhed og variation mundtligt 
og skriftligt. 

 

Kommunikationsstrategier  
 

Niveau E Niveau D og C 
Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier 
hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation 

og formål, 
 
afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrate-
gier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 
og synonymer, 
 
afprøve skrivestrategier efter skriveformål, her-

under anvende viden om skriveprocessens faser, 
 
opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hen-
sigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildes-
øgning, tekstproduktion og 

 

anvende informationer og kilder, selvstændigt og 
kritisk. 
 

Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hen-
sigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og 

formål, 
 
vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrategi-
er, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 
og synonymer, 
 
vælge skrivestrategier efter skriveformål, herun-

der anvende viden om skriveprocessens faser, 
 
anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og 
tekstproduktion og 

 

anvende informationer og kilder selvstændigt og 
kritisk. 
 

 

Sprogbrug Sprogtilegnelse  
 

Niveau E Niveau D Niveau C 
Anvende et præcist og afgrænset 
ordforråd inden for udvalgte 

emner, 
 
Udtale fremmedsproget klart, 
tydeligt og præcist med et af-
grænset og veldefineret ordfor-
råd inden for udvalgte emner og 
i udvalgte situationer, 

 
Tale og skrive fremmedsproget, 
så centrale grammatiske regler 
med betydning for hensigtsmæs-
sig og effektiv kommunikation 
følges og 
 

anvende væsentlige og grund-
læggende regler for opbygning af 
tekster med sans for struktur og 

Anvende et præcist og alsidigt 
ordforråd inden for relevante 

emner, 
 
udtale fremmedsproget klart, 
tydeligt og præcist med et alsi-
digt ordforråd inden for varierede 
emner og kontekster, 
 

tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med be-
tydning for hensigtsmæssig og 
effektiv kommunikation følges 
med en høj grad af korrekt 
sprogbrug og 
 

anvende væsentlige regler for 
opbygning af tekster med sans 
for struktur og sammenhæng 

Anvende et præcist og varieret 
ordforråd inden for varierede 

relevante emner, 
 
udtale fremmedsproget klart, 
tydeligt, flydende og præcist 
med et alsidigt ordforråd inden 
for varierede og komplekse em-
ner og kontekster, 

 
tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med be-
tydning for hensigtsmæssig og 
effektiv kommunikation følges 
med sans for korrekt og varieret 
sprogbrug og 

 
anvende og forklare væsentlige 
regler for opbygning af tekster 
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sammenhæng inden for relevan-
te genrer, tekster og medie i 
erhverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene for-
hold. 
 

inden for relevante genrer, tek-
ster og medier i erhverv, uddan-
nelse og samfund samt almene 
og personlige forhold. 
  

 

med sans for struktur og sam-
menhæng inden for relevante 
genrer, tekster og medier i er-
hverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene for-
hold. 

 

 
 

Kultur- og samfundsforhold  
 

Niveau E Niveau D Niveau C 
Opnå og anvende viden om ad-

færd, normer og værdier hos 

brugere af fremmedsproget i 
erhverv, samfund og i personlige 
og almene sammenhænge, 
 
drage sammenligninger og gen-
kende forskelle mellem egen 

kultur og andres kultur og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-
medsproget som modersmål eller 
som internationalt kommunikati-

onsmiddel. 
 

Opnå, anvende og redegøre for 

viden om adfærd, normer og 

værdier hos brugere af frem-
medsproget i erhverv, samfund 
og i personlige og almene sam-
menhænge, 
 
drage sammenligninger og rede-

gøre for forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-
medsproget som modersmål eller 

som internationalt kommunikati-
onsmiddel. 
 

Opnå, anvende og redegøre for 

og reflektere over viden om ad-

færd, normer og værdier hos 
brugere af fremmedsproget i 
erhverv, samfund samt i person-
lige og almene sammenhænge, 
 
drage sammenligninger mellem 

egen kultur og andres kultur 
samt redegøre for og forklare 
disse forskelle og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-

medsproget som modersmål eller 
som internationalt kommunikati-
onsmiddel. 
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Prøve i uddannelsesspecifik fag 

 

Formål:  

Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med 

udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne uddannelsesspecifikke fag, som det fremgår af 

bekendtgørelsen nr. 270 af 15/03-2016 

Der er i alt afsat 4 hverdage til afvikling af prøven, inklusiv prøvedage. 

 

Mål:  

Fagmålene for det enkelte uddannelsesspecifikke fag. 

 

Bedømmelsesgrundlag: 

Der tages udgangspunkt i en case, der er udarbejdet af den fagansvarlige underviser.  

Casen danner grundlag for problemstillinger fra praksis, der repræsenterer relevante områder 

af fagmålene for det enkelte uddannelsesspecifikke fag. 

 

 

Der afsættes 30 minutter til eksaminationen inkl. votering pr. elev. 

De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg.  

 

Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra elevens oplæg, 

casen og fagmålene for det aktuelle uddannelsesspecifikke fag. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål.  

 

 

Trækning af case:  

Eleven trækker mellem mindst fire cases.  

 

Ved trækningen skal eksaminator, samt en repræsentant fra skolens ledelse eller en person 

udpeget af skolens ledelse være til stede. 

 

Forberedelse må foregå individuelt eller i samarbejde med andre elever. 

 

Tidsramme:  

Dag 1: 8.30-10.45 Introduktion til prøve 

Dag 1: Casen trækkes kl. 11.00, hvorefter der er tre lektioner til rådighed med en under-

viser til opklarende spørgsmål.  

Dag 2: Forberedelse til prøve, uden mulighed for vejledning. 

Dag 3 og 4:  Prøve. 

 

 

Votering:  

Eleven forlader lokalet under voteringen. 

Bedømmelsen omfatter den mundtlige præsentation. 
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Anvendelse af hjælpemidler:  

Det er tilladt at medbringe hjælpemidler til eksaminationen f.eks. videoklip, plancher, noter, 

power point eller lignende i forbindelse med oplægget til eksaminationen. 

Det er dog kun den mundtlige præstation, der indgår i bedømmelsen. 

 

Bedømmelseskriterier   

Pleje og dokumentation, avanceret 

Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om menne-
skets grundlæggende fysiske, psykiske og 
sociale behov til selvstændigt at kunne 

udføre pleje- og omsorgsopgaver 
2. Eleven kan med udgangspunkt i Sund-

hedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opspo-
ring anvende viden om principperne for 

observation af borgeres almene sund-
hedstilstand ud fra en forståelse af krop-
pens opbygning og funktion herunder den 
fysiske og psykiske aldringsproces, til at 
kunne reagere hensigtsmæssigt på ob-
servationer, herunder typiske symptomer 

på anæmi, dehydrering, cystitis, obstipa-
tion, fejlnæring, gener forårsaget af im-
mobilitet, febrile tilstande, konfusion og 
generel ændret adfærd 

3. Eleven kan anvende viden om Sundheds-
styrelsens retningslinjer og lokale proce-
dure, til at forklare hvordan social- og 

sundhedshjælperen kan hjælpe borgeren 
med at indtage medicin 

4. Eleven kan anvende viden om alders-
svækkede borgeres behov og de hyppigt 
forekommende kroniske sygdomme som 
demens, diabetes, kronisk obstruktiv lun-
gelidelse, hjertekarsygdomme og apo-

pleksi til at kunne planlægge, udføre og 
evaluere personlig hygiejne- og plejeop-
gaver med omsorg og respekt for det en-
kelte menneske 

5. Eleven kan anvende viden om ernærings-
rigtig kost, anretning af mad og måltidets 

betydning i det forebyggende og sund-
hedsfremmede arbejde i forhold til ældre 
og udsatte borgere 

6. Eleven kan anvende viden om den basale 
palliative indsats i den tidlige, sene og 

terminale fase til at forklare social- og 
sundhedshjælperens rolle i forhold til den 

døende og de pårørende, samt hvordan 
borgere plejes de sidste levedøgn, og af-
døde gøres i stand under hensyn til øn-
skede ritualer 

7. Eleven kan anvende viden om forskelle på 
komplekse og ikke-komplekse borgerfor-
løb til at reflektere over egen rolle i et 

12 - Eleven kan under prøven for-
klare betydningen af og an-
vende væsentlige fagudtryk og 

begreber 
- Eleven kan selvstændigt eller 

med let støtte rette uvæsentli-
ge mangler 

- Eleven kan gennem dialog ræ-
sonnere sig frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er struk-
tureret og brugen af teori og 
begreber er velvalgt og sikker 

7 - Eleven kan under prøven an-
vende fagudtryk og begreber 

- Eleven kan med støtte rette 
mangler 

- Eleven kan med støtte ræson-
nere sig frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er tyde-
lig, og anvendelse af teori og 

begreber er relevant 

02 - Eleven anvender under prø-

ven hverdagssprog og en-

kelte fagudtryk 

- Eleven kan i minimalt om-

fang nævne relevante be-

greber 

- Eleven kan med megen 

støtte finde frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er 

usammenhængende og kan 

kun i minimalt omfang an-

vende teori og begreber 
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tværprofessionelt samarbejde 
8. Eleven kan anvende viden om grundlæg-

gende mikrobiologi, hygiejniske principper 
og særlige regimer herunder procedure 
for mundhygiejne, nedre toilette og sen-
geredning, til at forklare hvordan smitte-

spredning forebygges og smitteveje af-
brydes 

9. Eleven kan anvende et mundtligt og 
skriftligt fagsprog, som er i overens-
stemmelse med social- og sundhedshjæl-
perens kompetenceområde 

10. Eleven kan anvende viden om betydnin-

gen af at modtage og videregive relevan-
te informationer og faglige overvejelser til 

kolleger til at kunne dokumentere udført 
pleje, evaluere og følge op på pleje i rele-
vante pleje- og handleplaner 

11. Eleven kan anvende viden om psykiske li-

delser til at forklare tegn på at en borger 
har en psykotisk, depressiv eller selv-
mordstruende adfærd 

12. Eleven kan anvende viden om hvordan 
konflikter og vold kan forebygges ved ple-
je af borgere med demens, misbrug eller 
psykisk sygdom 

13. Eleven kan anvende viden om kroniske 
sygdomme til at kunne foretage systema-
tisk observation og tidlig opsporing 

14. Eleven kan anvende viden om forskellige 
former for demens, herunder borgernes 
reaktioner ved demenslignende sympto-

mer ved cystitis, smerter og udvikling af 

delir, til at kunne tilrettelægge målrettet 
pleje, omsorg og støtte til borgere og på-
rørende 

 

Pleje og dokumentation, ekspert 

Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om menne-
skets grundlæggende fysiske, psykiske og 
sociale behov til selvstændigt og med 
overblik at kunne udføre pleje- og om-
sorgsopgaver 

2. Eleven kan med udgangspunkt i Sund-

hedsstyrelsens Værktøjer til tidlig opspo-
ring anvende viden om principperne for 
observation af borgernes almene sund-
hedstilstand ud fra en forståelse af krop-

pens opbygning og funktion herunder den 
fysiske og psykiske aldringsproces, til at 

kunne reagere hensigtsmæssigt på ob-
servationer, herunder at kunne identifice-
re typiske symptomer på anæmi, dehy-
drering, cystitis, obstipation, fejlernæring, 
gener forårsaget af immobilitet, febrile til-
stande, konfusion og generel ændret ad-
færd 

12 - Eleven kan under prøven vur-
dere og begrunde anvendelsen 
af væsentlige fagudtryk og be-
greber 

- Eleven kan selvstændigt rette 
uvæsentlige mangler 

- Eleven kan ræsonnere og be-
grunde svar 

- Elevens fremlæggelse er tyde-
ligt struktureret, og anvendel-

se af teori og begreber er vel-
begrundet 

7 - Eleven kan under prøven vur-
dere og begrunde anvendelse 
af fagudtryk og begreber 

- Eleven kan med let støtte rette 
mangler 

- Eleven kan med let støtte ræ-
sonnere sig frem til svar 
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3. Eleven kan anvende viden om Sundheds-
styrelsens retningslinjer og lokale proce-
dure, til at kunne vurdere og begrunde 
social- og sundhedshjælperens opgaver 
og kompetencer ved medvirken til medi-
cinadministration 

4. Elev kan anvende viden om alderssvæk-

kede borgeres behov og de hyppigst fore-
kommende kroniske sygdomme som de-
mens, diabetes, kronisk obstruktiv lunge-
lidelse, hjertekarsygdomme og apopleksi 
til målrettet at kunne planlægge udføre 
og evaluere personlig hygiejne- og pleje-
opgaver med omsorg og respekt for det 

enkelte menneske 

5. Eleven kan anvende viden om ernærings-
rigtig kost, anretning af mad og måltidets 
betydning, til at kunne vurdere og be-
grunde det forebyggende og sundheds-
fremmende arbejde i forhold til ældre og 
udsatte borgere 

6. Eleven kan anvende viden om den basale 
palliative indsats i den tidlige, sene og 
terminale fase til at kunne vurdere og be-
grunde social- og sundhedshjælperens 
rolle i forhold til den døende og de pårø-
rende, samt hvordan borgere plejes de 

sidste levedøgn, og afdøde gøres i stand 
under hensyn til ønskede ritualer 

7. Eleven kan anvende viden om forskellen 
på komplekse og ikke-komplekse borger-
forløb til at vurdere og begrunde over 

egen rolle i et tværprofessionelt samar-
bejde 

8. Eleven kan anvende viden om grundlæg-
gende mikrobiologi, hygiejniske principper 
og særlige regimer herunder procedure 
for mundhygiejne, nedre toilette og sen-
deredning, til at kunne vurdere og be-
grunde hvordan smittespredning forebyg-
ges og smitteveje afbrydes 

9. Eleven kan anvende et mundtligt og 
skriftligt fagsprog, som er i overens-
stemmelse med og sikre kvalitet inden for 
social- og sundhedshjælperens kompe-
tenceområde 

10. Eleven kan anvende viden om betydnin-

gen af at modtage og videregive relevan-
te informationer og faglige overvejelser til 

kolleger, til at kunne deltage i innovative 
processer i forbindelse med dokumentati-
on af udført pleje, evaluering og opfølg-
ning på pleje i relevante pleje- og handle-
planer 

11. Eleven kan anvende viden om psykiske li-
delser til at kunne identificere tegn på at 
en borger har psykotiske, depressive eller 
selvmordstruende adfærd 

12. Eleven kan anvende viden om hvordan 

- Elevens fremlæggelse er struk-
tureret, og anvendelsen af teo-
rier og begreber er hensigts-
mæssig 

02 - Eleven anvender under prøven 

enkelte fagudtryk 
- Eleven kan nævne relevante 

begreber 
- Eleven kan med nogen støtte 

finde frem til svar 
- Elevens fremlæggelse er 

usammenhængende, og an-

vendelsen af teori og begreber 
er begrænset 
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konflikter og vold målrettet forebygges 
ved pleje af borgere med demens, mis-
brug eller psykisk sygdom 

13. Eleven kan anvende viden om kroniske 
sygdomme, til at kunne vurdere og be-
grunde systematisk observation og tidlig 

opsporing 
14. Eleven kan anvende viden om forskellige 

former for demens, herunder borgerens 
reaktioner ved demenslignende sympto-
mer ved fx cystitis, smerter og udviklin-
gen af delir, til at kunne tilrettelægge 
målrettet pleje, omsorg og støtte til bor-

gere og pårørende 

 

 

Psykologi og kommunikation, avanceret 

Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om hvordan identi-
tet, normer, holdninger og fordomme har betyd-
ning for arbejdet som social- og sundhedshjælper 
til at reflektere over egne holdninger i forhold til 
en professionel praksis.  
 

2. Eleven kan anvende viden om egen og andres 
kultur til at reflektere over normer, holdninger og 
fordommes betydning i mødet og samarbejdet 
med borgere, pårørende og kollegaer.  
 
3. Eleven kan anvende viden om anerkendende 

metoder til som social- og sundhedshjælper at 

kunne anvende denne tilgang i samarbejdet med 
borgere, pårørende og kolleger.  
 
4. Eleven kan anvende viden om betydningen af 
verbal og nonverbal kommunikation som redskab 
i plejen og i samarbejdet med borgere, pårørende 

og kolleger, til som social- og sundhedshjælper at 
kunne kommunikere med borgere og patienter.  
 
5. Eleven kan anvende viden om kommunikation 
og konflikthåndtering, til at forebygge konflikter i 
samarbejdet med borgere, pårørende og kolleger.  
 

6. Eleven kan anvende viden om sorg og krise til 
som social- og sundhedshjælper at kunne støtte 
borgere og deres pårørende i forbindelse med 
sorg og krise.  
 

7. Eleven kan anvende viden om kommunikati-

onsredskaber til at kunne forebygge og håndtere 
konflikter og vold i arbejdet med demente borge-
re.  

12 - Eleven kan under prøven for-
klare betydningen af og an-
vende væsentlige fagudtryk og 
begreber 

- Eleven kan selvstændigt eller 
med let støtte rette uvæsentli-

ge mangler 
- Eleven kan gennem dialog ræ-

sonnere sig frem til svar 
- Elevens fremlæggelse er struk-

tureret og brugen af teori og 
begreber er velvalgt og sikker 

7 - Eleven kan under prøven an-

vende fagudtryk og begreber 
- Eleven kan med støtte rette 

mangler 
- Eleven kan med støtte ræson-

nere sig frem til svar 
- Elevens fremlæggelse er tyde-

lig, og anvendelse af teori og 
begreber er relevant 

02 - Eleven anvender under prøven 
hverdagssprog og enkelte fag-
udtryk 

- Eleven kan i minimalt omfang 
nævne relevante begreber 

- Eleven kan med megen støtte 
finde frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er 
usammenhængende og kan 

kun i minimalt omfang anven-
de teori og begreber 
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Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, ekspert 
Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan ud fra viden om borgerens fy-
siske behov for intellektuelle, sociale, fy-

siske, kulturelle og kreative aktiviteter 
forklare anvendelsen heraf i den tværpro-
fessionelle rehabiliterende indsats 

2. Eleven kan forklare, hvordan man motive-
rer og understøtter borgere i forhold til 
sundhedsfremme ud fra en forståelse af, 
hvordan livstilsfaktorerne kost, rygning, 

alkohol og motion påvirker sundheden  
3. Eleven kan forklare, hvordan man med en 

pædagogisk tilgang kan inddrage borge-
res livshistorie, når social- og sundheds-

hjælperen skal motivere og understøtte 
borgere i at bevare sundhed, trivsel og 

funktionsevne i forhold til daglig livsførel-
se 

4. Eleven kender til fysiske, psykiske og so-
ciale handicap og betydningen af at kunne 
mestre hverdagslivet med funktionstab og 
kan forklare hvordan social- og sund-
hedshjælperen arbejder støttende og vej-

ledende med respekt for den enkeltes 
trivsel og livskvalitet 

5. Eleven kan forklare netværkets betydning 
for borgeres rehabilitering i den social- og 
sundhedsfaglige indsats og kan forklare, 
hvordan social- og sundhedshjælperen 
vejleder borgere om kommunale, private 

og frivillige aktivitetstilbud 

6. Eleven kan forklare, hvordan praktisk 
hjælp planlægges og evalueres, herunder 
håndtering af post, bank og penge, samt 
hvordan social- og sundhedshjælperen fo-
retager miljørigtig tøjvask og rengøring 

7. Eleven kan forklare, hvordan praktisk 
hjælp tilrettelægges og evalueres ud fra 
borgeres behov for og evne til egenom-
sorg og kan forklare, hvordan borgere 
inddrages 

8. Eleven kan forklare, hvordan det forebyg-
gede arbejde kan udføres i samarbejde 

med borgere, herunder hvordan borgere 
støttes i at følge træningsplaner 

9. Eleven kan forklare, hvordan relevant vel-
færdsteknologi anvendes for at fremme 
borgeres funktionsevne med respekt for 

borgeres opfattelse af livskvalitet 

12 - Eleven kan under prøven for-
klare betydningen af og an-

vende væsentlige fagudtryk og 
begreber 

- Eleven kan selvstændigt eller 
med let støtte rette uvæsentli-
ge mangler 

- Eleven kan gennem dialog ræ-
sonnere sig frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er struk-
tureret og brugen af teori og 
begreber er velvalgt og sikker 

7 - Eleven kan under prøven an-

vende fagudtryk og begreber 
- Eleven kan med støtte rette 

mangler 
- Eleven kan med støtte ræson-

nere sig frem til svar 
- Elevens fremlæggelse er tyde-

lig, og anvendelse af teori og 

begreber er relevant 

02 - Eleven anvender under prøven 
hverdagssprog og enkelte fag-
udtryk 

- Eleven kan i minimalt omfang 
nævne relevante begreber 

- Eleven kan med megen støtte 
finde frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er 
usammenhængende og kan 

kun i minimalt omfang anven-

de teori og begreber 
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Rehabilitering og social- og sundhedsfaglig indsats, avanceret 
Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om borgeres 
behov for intellektuelle, sociale, fysiske, 

kulturelle og kreative aktiviteter til at 
vurdere og begrunde anvendelsen heraf i 
den tværprofessionelle rehabiliterende 
indsats 

2. Eleven kan anvende viden om livstilsfak-
torerne kost, rygning, alkohol og motions 
betydning for sundhedsfremme til at kun-

ne målrettet motivere og understøtte 
borgere i at træffe sunde valg 

3. Eleven kan anvende viden om pædagogi-
ske metoder som redskab for social- og 

sundhedshjælperen, herunder inddragelse 
af borgeres livshistorie, til at målrettet 

motivere og understøtte borger i at beva-
re sundhed, trivsel og funktionsevne i 
forhold til daglig livsførelse 

4. Eleven kan anvende viden om fysiske, 
psykiske og sociale funktionsnedsættel-
ser, til at vurdere og begrunde betydnin-
gen af at kunne mestre hverdagslivet 

med funktionstab og forklare hvordan so-
cial- og sundhedshjælperen arbejder støt-
tende og vejledende med respekt for den 
enkeltes trivsel og livskvalitet 

5. Eleven kan anvende viden om netværkets 
betydning for borgeres rehabilitering i den 
social- og sundhedsfaglige indsats, til som 

social- og sundhedshjælper at kunne mål-

rettet vejlede borgere om kommunale, 
private og frivillige aktivitetstilbud 

6. Eleven kan anvende viden om håndtering 
af post, bank og penge og hvordan social- 
og sundhedshjælperen foretager miljørig-

tig tøjvask og rengøring til at kunne mål-
rettet planlægge og evaluere praktisk 
hjælp 

7. Eleven kan anvende viden om borgerind-
dragelse samt inddragelse af pårørende 
og frivillige til at kunne deltage i innovati-
ve processer for tilrettelæggelse og eva-

luering af praktisk hjælp ud fra borgeres 
behov for og evne til egenomsorg 

8. Eleven kan anvende viden om hvordan 
det forebyggende arbejde kan udføres i 
arbejder med borger, til at kunne målret-

tet støtte og motivere borgeren til at følge 
træningsplaner 

9. Eleven kan anvende viden om relevant 
velfærdsteknologi med respekt for borge-
rens opfattelse af livskvalitet kan bruges 
til at fremme borgeres funktionsevne og 
mestering af hverdagslivet 

12 - Eleven kan under prøven vur-
dere og begrunde anvendelsen 

af væsentlige fagudtryk og be-
greber 

- Eleven kan selvstændigt rette 
uvæsentlige mangler 

- Eleven kan ræsonnere og be-
grunde svar 

- Elevens fremlæggelse er tyde-

ligt struktureret, og anvendel-
se af teori og begreber er vel-
begrundet 

7 - Eleven kan under prøven vur-

dere og begrunde anvendelse 
af fagudtryk og begreber 

- Eleven kan med let støtte rette 
mangler 

- Eleven kan med let støtte ræ-
sonnere sig frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er struk-

tureret, og anvendelsen af teo-
rier og begreber er hensigts-
mæssig 

02 - Eleven anvender under prøven 

enkelte fagudtryk 
- Eleven kan nævne relevante 

begreber 
- Eleven kan med nogen støtte 

finde frem til svar 
- Elevens fremlæggelse er 

usammenhængende, og an-

vendelsen af teori og begreber 
er begrænset 
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Social- og sundhedssektoren, avanceret 

Mål Karakter Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om Service-

loven og Sundhedsloven som grundlag 
for social- og sundhedshjælperens op-
gaver 

2. Eleven kan anvende viden om social- 
og sundhedspolitiske målsætninger og 
lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og 
serviceniveauer til at reflektere over 

disse betydning for arbejdet som soci-
al- og sundhedshjælper 

3. Eleven kan anvende viden om, hvad 
rollen som fag- og myndighedsperson 

indebærer til at tage initiativ i det 
tværfaglige samarbejde i et sammen-
hængende borger/patientforløb 

4. Eleven kan anvende viden om lovgiv-
ning og vejledninger inden for området 
til videregivelse af oplysninger, over-
holdelse af tavshedspligt og sikring af 
patienssikkerhed, herunder forebygge 
utilsigtede hændelser 

5. Eleven kan anvende viden om reglerne 
for magtanvendelse til at sikre at bor-
gernes selvbestemmelse og demokra-
tiske rettigheder respekteres i social- 
og sundhedshjælperens arbejde 

6. Eleven kan anvende viden om kravene 
til faglige dokumentation, herunder 

sygeplejefaglige optegnelser og rele-
vante dokumentationssystemer til at 

arbejde i overensstemmelse med gæl-
dende regler 

7. Eleven kan anvende viden om opgave-
fordelingen inden for social- og sund-
hedssektoren, herunder social- og 

sundhedshjælperens rolle til at indgå i 
arbejdet med sammenhængende bor-
ger/patientforløb 

8. Eleven kan anvende viden om etik til 
at reflektere over etiske dilemmaer i 
den professionelle omsorg, herunder 

forståelsen af at være i en hjælpekræ-
vende situation 

12 - Eleven kan under prøven for-

klare betydningen af og an-
vende væsentlige fagudtryk og 
begreber 

- Eleven kan selvstændigt eller 
med let støtte rette uvæsentli-
ge mangler 

- Eleven kan gennem dialog ræ-

sonnere sig frem til svar 
- Elevens fremlæggelse er struk-

tureret og brugen af teori og 
begreber er velvalgt og sikker 

7 - Eleven kan under prøven an-
vende fagudtryk og begreber 

- Eleven kan med støtte rette 
mangler 

- Eleven kan med støtte ræson-
nere sig frem til svar 

- Elevens fremlæggelse er tyde-

lig, og anvendelse af teori og 
begreber er relevant 

02 - Eleven anvender under prøven 
hverdagssprog og enkelte fag-

udtryk 
- Eleven kan i minimalt omfang 

nævne relevante begreber 
- Eleven kan med megen støtte 

finde frem til svar 
- Elevens fremlæggelse er 

usammenhængende og kan 

kun i minimalt omfang anven-
de teori og begreber 
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Afsluttende prøve 

Formål:  

Formålet er at give mulighed for at vurdere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer, 

som det fremgår af bekendtgørelse nr. 1642 af 15/12/2015 og uddannelsesordningen for soci-

al og sundhedsuddannelsen.  

Der er i alt afsat 4 hverdage til den afsluttende prøve, inklusiv prøvedage.  

 

Mål:  

1) Eleven kan selvstændigt og i tværfagligt samarbejde udøve arbejdet som social- og sund-

hedshjælper i overensstemmelse med de etiske og lovmæssige regler, der følger med ansvaret 

som fag- og myndighedsperson, og i overensstemmelse med de fastlagte kvalitetsstandarder, 

herunder beskrivelser af serviceniveau, der gælder for social- og sundhedshjælperens arbejds-

område. 

 

2) Eleven kan selvstændigt udføre omsorg og pleje ud fra en rehabiliterende tilgang samt rea-

gere hensigtsmæssigt på observerede ændringer i borgerens fysiske, psykiske og sociale 

sundhedstilstand. 

 

3) Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp til borgere ud fra borgernes ev-

ne til egenomsorg. 

 

4) Eleven kan selvstændigt kende forskel på komplekse og ikke komplekse borgerforløb og 

derudfra reagere hensigtsmæssigt i overensstemmelse med eget kompetenceområde i et pro-

fessionelt samarbejde. 

 

5) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med borgeren og dennes pårørende arbejde sund-

hedsfremmende og sygdomsforebyggende i udførelsen af de planlagte opgaver. 

 

6) Eleven kan skriftligt og mundtligt anvende et fagsprog, som er dækkende for social- og 

sundhedshjælperens kompetenceområde, og handle i overensstemmelse med regler om oplys-

nings- og tavshedspligt i relevante dokumentationssystemer. 

 

7) Eleven kan anvende kommunikation som et redskab til at skabe et professionelt og tvær-

fagligt handlerum samt til at skabe et konfliktdæmpende og voldsforebyggende miljø. 

 

8) Eleven kan selvstændigt anvende de generelle hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af 

smitteveje. 

 

9) Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi. 

 

10) Eleven kan i det rehabiliterende arbejde understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kul-

turelle, fysiske og kreative aktiviteter med respekt for borgerens ressourcer og selvbestem-

melsesret, herunder inddrage pårørende. 

 

11) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre ud fra fastlagte kvalitetsstandarder, 

herunder beskrivelser af serviceniveau, identificere, planlægge, udføre og evaluere sine ar-

bejdsopgaver og arbejdsprocesser. 

 

12) Eleven kan selvstændigt og i samarbejde med andre udvikle et godt psykisk og fysisk ar-

bejdsmiljø. 
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Bedømmelsesgrundlag: 

Der tages udgangspunkt i en case, udarbejdet med udgangspunkt i de erhvervsfaglige kompe-

tencemål.  

Casen indeholder problemstillinger der repræsenter relevante områder af social – og sund-

hedshjælperens arbejdsområde. 

 

Der er afsat 30 minutter inkl. votering pr. elev. 

De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg. 

 

Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra elevens oplæg, 

casen og kompetencemålene for social – og sundhedsuddannelsen trin 1. 

Censor kan stille uddybende spørgsmål. 

 

Trækning af case: 

Eleven trækker mellem mindst fire cases.  

Ved trækningen skal eksaminator, samt en repræsentant fra skolens ledelse eller en person 

udpeget af skolens ledelse være til stede. 

 

Tidsramme:  

Dag 1: 8.30-10.45 Introduktion til afsluttende prøve 

Dag 1: Casen trækkes kl. 11.00, hvorefter der er tre lektioner til rådighed med en under-

viser til opklarende spørgsmål.  

Dag 2 og 3: Forberedelse til prøve, uden mulighed for vejledning. 

Dag 4: Prøve. 

 

Votering:  

Eleven forlader lokalet under voteringen. 

Bedømmelsen omfatter den mundtlige præsentation. 

 

Den afsluttende prøve skal gennemføres med min. 02 i karakter. 

 

Anvendelse af hjælpemidler:  

Det er tilladt at medbringe hjælpemidler til eksaminationen f.eks. videoklip, plancher, noter, 

power point eller lignende i forbindelse med oplægget til eksaminationen. 

Det er dog kun den mundtlige præstation, der indgår i bedømmelsen. 

 

Bedømmelseskriterier:   

 
Kompetencemål 1: 
 
Eleven kan udøve 
arbejdet som social- 
og sundhedshjælper i 
overensstemmelse 
med de etiske og 

lovmæssige regler, 

12  Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare de relevante  
teorier i forhold til ansvar og kompetence, omsorgspligt, tavshedspligt,  
indberetningspligt og notatpligt.  
 

7  Med borgeren i centrum skal eleven forklare de relevante teorier i forhold  
til ansvar og kompetence, omsorgspligt, tavshedspligt, indberetningspligt  
og notatpligt med en del mangler  
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der følger med an-
svaret som fag- og 
myndighedsperson, 
og i overensstem-
melse med de fast-
lagte kvalitetsstan-
darder, herunder 

beskrivelser af ser-
viceniveau, der gæl-
der for social- og 
sundhedshjælperens 
arbejdsområde.  
 

02  Med borgeren i centrum skal eleven forklare de relevante teorier i forhold  
til ansvar og kompetence, omsorgspligt, tavshedspligt, indberetningspligt 
og notatpligt som viser at eleven har den minimale viden der kræves  
for at arbejde som fag- og myndighedsperson.  

 

Kompetencemål 2: 
 

Eleven kan selv-
stændigt udføre om-
sorg og pleje samt 
reagere hensigts-

mæssigt på ændrin-
ger i borgerens al-
mene sundhedstil-
stand.  
 

12  Eleven skal med borgeren i centrum udtømmende begrunde og forklare 
teori omkring relevante pleje og omsorgsopgaver herunder observation og 

dokumentation.  
 

7  Eleven skal med borgeren i centrum begrunde og forklare teori omkring 
relevante pleje og omsorgsopgaver herunder observation og dokumenta-

tion med en del mangler.  
 

02  Eleven skal med borgeren i centrum begrunde og forklare den teori om-
kring relevante pleje og omsorgsopgaver herunder observation og doku-
mentation som er den tilstrækkelige i forhold til borgerens sundhedstil-
stand.  

 

Kompetencemål 3: 
 
Eleven kan udføre 
praktisk og personlig 
hjælp til borgere ud 
fra borgernes evne til 
egenomsorg.  

 

12  Eleven skal med borgerens egenomsorgsevne i centrum udtømmende 
forklare relevante handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring 
og håndtering af vasketøj samt opgaver i forbindelse med måltider.  
 

7  Eleven skal med en del mangler ud fra borgerens egenomsorgsevne for-
klare relevante handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring og 
håndtering af vasketøj samt opgaver i forbindelse med måltider.  

 
02  Eleven skal med borgerens egenomsorgsevne i centrum forklare de rele-

vante handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring og håndte-
ring af vasketøj samt opgaver i forbindelse med måltider, som er det mi-
nimalt acceptable i arbejdet som social- og sundhedshjælper.  

 

Kompetencemål 4: 
 
Eleven kan kende 
forskel på komplekse 
og ikke komplekse 
borgerforløb samt 
derudfra reagere 

hensigtsmæssigt i 
overensstemmelse 
med eget kompeten-
ceområde i et pro-
fessionelt samarbej-

de.  
 

12  Eleven skal med borgerens situation i centrum præcist vurdere og forkla-
re, hvilke arbejdsopgaver der hører under social- og sundhedshjælperens 
kompetenceområde og hvilke der kræver andre fagpersoner  
 

7  Eleven skal med borgerens situation i centrum forklare, hvilke arbejdsop-
gaver der hører under social- og sundhedshjælperens kompetenceområde 
og hvilke der kræver andre fagpersoner  

 
02  Eleven skal med borgerens situation i centrum give eksempler på, hvilke 

arbejdsopgaver der hører under social- og sundhedshjælperens kompe-
tenceområde og hvilke der kræver andre fagpersoner  

 

Kompetencemål 5: 
 
Eleven kan i samar-
bejde med borgeren 
arbejde sundheds-

fremmende og syg-
domsforebyggende i 

12  Eleven skal udtømmende forklare relevante handlinger og teori, hvor bor-
geren motiveres og medinddrages i arbejdet med at forbedre borgerens 
sundhed og undgå yderligere sygdom.  
 

7  Eleven skal forklare relevante handlinger og teori, hvor borgeren motive-

res og medinddrages i arbejdet med at forbedre borgerens sundhed og 
undgå yderligere sygdom.  
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udførelsen af de 
planlagte opgaver.  
 

 

02  Eleven skal give eksempler på, at arbejde sundhedsfremmende og syg-
domsforebyggende med borgeren.  

 

Kompetencemål 6: 

 
Eleven kan skriftligt 
og mundtligt anven-
de et fagsprog, som 
er dækkende for 
social- og sundheds-

hjælperens kompe-
tenceområde, og 
handle i overens-
stemmelse med reg-

ler om oplysnings- 
og tavshedspligt 
samt bruge relevante 

dokumentationssy-
stemer.  
 

12  Eleven skal udtømmende og præcist bruge de relevante fagbegreber og 

fagudtryk som bruges i forskellige dokumentationssystemer ved videregi-
velse af observationer i arbejdet med borgeren. Eleven skal udtømmende 
kunne forklare hvordan oplysnings- og tavshedspligten overholdes.  
 

7  Eleven skal bruge relevante fagbegreber og fagudtryk som bruges i for-
skellige dokumentationssystemer ved videregivelse af observationer i 

arbejdet med borgeren. Eleven skal kunne forklare hvordan oplysnings- 
og tavshedspligten overholdes.  
 

02  Eleven skal vise at de er i stand til at bruge et fagsprog som er etisk for-

svarligt i arbejdet som SSH. Eleven skal kunne  
 

Kompetencemål 7: 
 
Eleven kan benytte 

kommunikation som 
et redskab til at ska-
be et professionelt 
og tværfagligt hand-
lerum samt til at 
skabe et konflikt-

dæmpende og volds-
forebyggende miljø.  

 

12  Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende kunne forklare om 
kommunikationsteorier, og den professionelle kommunikations betydning 
for at forebygge konflikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, 

pårørende og kolleger.  
7  Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare om kommunikations-

teorier, og den professionelle kommunikations betydning for at forebygge 
konflikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, pårørende og 
kolleger, med en del mangler.  
 

02  Med borgeren i centrum skal eleven kunne nævne elementer fra kommu-
nikationsteorier og den professionelle kommunikations betydning for at 

forebygge konflikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, pårø-
rende og kolleger, som viser at eleven har den minimale viden der kræves 
for at arbejde som social- og sundhedshjælper.  

 

Kompetencemål 8: 

 
Eleven kan anvende 
de generelle hygiej-
niske retningslinjer i 
forebyggelsen af 
smittespredning.  
 

 

12  Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare hvordan de 

generelle hygiejniske retningslinjer og den grundlæggende viden om mi-
krobiologi anvendes for at forebygge smittespredning.  
 

7  Med borgeren i centrum skal eleven forklare hvordan de generelle hygiej-
niske retningslinjer og den grundlæggende viden om mikrobiologi anven-
des for at forebygge smittespredning, med en del mangler  
 

02  Med borgeren i centrum skal eleven forklare hvordan de generelle hygiej-
niske retningslinjer og den grundlæggende viden om mikrobiologi anven-
des for at forebygge smittespredning, som viser at eleven har den mini-
male viden der kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper  

 

Kompetencemål 9: 

 
Eleven kan anvende 

relevant velfærds-
teknologi.  
 
 

12  Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare om hvilken 

velfærdsteknologi der kan anvendes for at fremme borgerens funktions-
evne med respekt for borgerens opfattelse af livkvalitet og hvordan vel-

færdsteknologi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejds-
ulykker.  
 

7  Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare om hvilken velfærds-
teknologi der kan anvendes for at fremme borgerens funktionsevne med 

respekt for borgerens opfattelse af livkvalitet og hvordan velfærdstekno-
logi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker, med 
en del mangler.  
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02  Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare om hvilken velfærds-
teknologi der kan anvendes for at fremme borgerens funktionsevne med 
respekt for borgerens opfattelse af livkvalitet og hvordan velfærdstekno-
logi kan forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker, som 
viser at eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som 
social- og sundhedshjælper.  

 

Kompetencemål 10: 
 
Eleven kan under-
støtte borgeren i 
sociale, kulturelle, 
fysiske og kreative 
aktiviteter med re-

spekt for borgerens 
ressourcer og selv-

bestemmelsesret.  
 
 

12  Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare relevant om 
hvordan eleven kan motivere/vejlede borgeren til hvilke aktiviteter der 
kan have betydning for opfyldelse af borgerens behov, trivsel og livskvali-
tet.  
 

7  Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvordan eleven 
kan motivere/vejlede borgeren til hvilke aktiviteter, der kan have betyd-

ning for opfyldelse af borgerens behov, trivsel og livskvalitet, med en del 
mangler.  

 
02  Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvordan eleven 

kan motivere/vejlede borgeren til hvilke aktiviteter der kan have betyd-
ning for opfyldelse af borgerens behov, trivsel og livskvalitet, som viser at 

eleven har den minimale viden  
 

Kompetencemål 11: 
 
Eleven kan alene og i 
samarbejde med 
andre ud fra fastlag-

te kvalitetsstandar-
der, herunder be-
skrivelser af service-
niveau, identificere, 
planlægge, udføre og 
evaluere sine ar-
bejdsopgaver og 

arbejdsprocesser.  
 

12  Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare relevant om 
hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveau 
har for udførelsen af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser.  
 

7  Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvilken betyd-

ning de lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveau har for udfø-
relsen af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser med en del mangler.  
 

02  Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant om hvilken betyd-
ning de lokalt fastlagte kvalitetsstandarder og serviceniveau har for udfø-
relsen af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser arbejdsmiljø som viser at 
eleven har den minimale viden der kræves for at arbejde som social- og 

sundhedshjælper.  
 

Kompetencemål 12: 
 
Eleven kan i samar-

bejde med andre 
udvikle et godt psy-
kisk og fysisk ar-
bejdsmiljø.  
 
 

12  Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende forklare relevant i for-
hold til arbejdsmiljølovgivning, egen rolle i forhold til udvikling af et godt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, tilrettelæggelse og 

udførelse af arbejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemiske, 
psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø.  
 

7  Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant i forhold til arbejds-
miljølovgivning, egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, tilrettelæggelse og udførelse af 
arbejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemiske, psykosociale 

og ergonomiske arbejdsmiljø med en del mangler.  
02  Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant i forhold til arbejds-

miljølovgivning, egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, tilrettelæggelse og udførelse af 
arbejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemiske, psykosociale 

og ergonomiske arbejdsmiljø som viser at eleven har den minimale viden 
der kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper.  

 

 


