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Lokal undervisningsplan for grundforløbet rettet mod 

Den pædagogiske assistent  

 

Denne uddannelsesplan er beskrevet og besluttet af skolen i samarbejde med det lo-

kale uddannelsesudvalg. Uddannelsesplanen er skolens dokumentation for, hvordan vi 

har tilrettelagt din uddannelse på grundforløb 2. Uddannelsesplanen er et nyttigt red-

skab til dig som elev. Her kan du blandt andet finde beskrivelser af indholdet opdelt i 

temaer. Uddannelsesplanen er også undervisernes redskab, når de i fællesskab skal 

planlægge din undervisning.  

Man kan læse mere om samarbejdet med det lokale uddannelsesudvalg på skolen 

hjemmeside.  

 

  

http://sosuranders.dk/search-result-page/?q=luu
http://sosuranders.dk/search-result-page/?q=luu
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Skolens pædagogiske og didaktiske grundlag  

Praksisnærhed  

Din uddannelse på Randers Social og Sundhedsskole tilrettelægges således, at under-

visningen er praksisnær. Det betyder blandt andet, at du skal arbejde med cases fra 

det erhverv, du er ved at uddanne dig til, og du skal lære i situationer, der simulerer 

praksis. Det er vigtigt for os, at du kan se, hvordan de teorier, du lærer, kan anven-

des.  

IT som læringsstøttende metode  

Undervisningen på skolen er i høj grad baseret på de læringsmuligheder, der ligger i 

at anvende digitale medier som en del af en varieret undervisning. Alle undervisnings-

materialer vil være tilgængelige på skolens elektroniske platform. Du kommer blandt 

andet til at samarbejde virtuelt med dine elevkammerater på StudieZonen og kommer 

til at arbejde med film, billeder, quiz og spil på din mobil eller tablet. Vi tror på, at IT 

kan være motiverende og virke støttende for din læring. 

Eleverne som producenter af viden  

Man siger, at ”det er den, der arbejder, der lærer noget”. Vi tror på, at du som elev 

lærer mest ved selv at være den aktive. Undervisningen er derfor tilrettelagt, så du 

får mulighed for selv og i samarbejde med andre at opsøge og bearbejde viden. Når 

du samarbejder med andre omkring opgaver, hvor I er afhængige af hinanden for at 

kunne løse opgaven, bliver I gode til at inspirere hinanden, videndele, kommunikere 

og løse problemer.  

Differentiering  

Vi ønsker, at du skal blive så dygtig som mulig. Undervisning er derfor tilrettelagt, så 

læringsmetoderne er tilpasset dine læringsforudsætninger. Underviseren vil forklare 

tingene på forskellige måder og tilrettelægge opgaver, så du kan arbejde med stoffet 

på forskellige måder og i forskellige tempi.  

Du kan læse mere om skolens pædagogiske strategi på skolens hjemmeside. 

Læringsmiljøet på skolen   

Læringsmiljøet består af tre områder: det fysiske miljø, det psykiske miljø og det 

æstetiske miljø. Alle områder har betydning for din trivsel på skolen, og det er vigtigt 

for os, at miljøet på skolen skaber rammer for, at du som elev kan indgå i såvel fag-

lige som sociale fællesskaber.  

Motion og bevægelse styrker motivation, læring og sundhed. Bevægelse integreres 

derfor i undervisningen, så du får ca. 45 min bevægelse eller motion hver dag.   

Som en del af undervisningstiden på skolen tilbydes du en række læringsstøttende ak-

tiviteter som fx studiecafé, IT cafe, motion og håndtering af eksamensangst. Det er 

primært skolens elevsupportere, der tilrettelægger disse aktiviteter. Teamet af elev-

supportere arbejder tæt sammen med skolens undervisere om at sikre et godt læ-

ringsmiljø på skolen. Du kan læse meget mere om elevsupport på StudieZonen.  

 

http://sosuranders.dk/om-skolen/skolens-profil/paedagogisk-grundlag-og-strategi/
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Optag, kompetencevurdering og godskrivning 

  

Elever under 25 år 

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, eller det er under et år siden, du fær-

diggjorde 9. eller 10. klasse, skal du søge grundforløb 1. Ellers skal du søge grundfor-

løb 2. 

Hvis du ikke opfylder adgangskravene på 02 i gennemsnit i dansk og matematik, har 

du mulighed for at gå til en optagelsesprøve på skolen. 

Hvis du opfylder adgangskravene, vil du blive optaget på grundforløbet. Der kan dog 

være tilfælde, hvor du vil komme på en venteliste eller blive henvist til en anden skole 

med samme uddannelse. 

Når du er blevet optaget på uddannelsen, vil skolens uddannelsesvejledere foretage 

en kompetencevurdering på baggrund af dine skole og erhvervserfaringer. Denne 

kompetencevurdering vil vise, hvilket grundfagsniveau du skal have på uddannelsen, 

og om du kan blive godskrevet for dele af uddannelsen. 

Elever over 25 år 

Hvis du er fyldt 25 år på det tidspunkt, hvor uddannelsen starter, vil din uddannelse 

starte med, at skolens uddannelsesvejledere laver en realkompetencevurdering. 

Hvis du skal starte på grundforløb 2, skal du opfylde adgangskravene på 02 i gennem-

snit i dansk og matematik. Hvis du ikke opfylder adgangskravene, har du mulighed for 

at gå til optagelsesprøve på skolen. 

Realkompetencevurderingen skal vise, om du skal følge hele eller kun dele af grund-

forløb 2, og om du skal have et afkortet hovedforløb. Afkortningen kan omfatte dele af 

praktikken og/eller dele af skoledelen på hovedforløbet.  
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Din personlige uddannelsesplan  

Uddannelsesplanen skal hjælpe dig til at få et overblik over dit uddannelsesforløb. 

Uddannelsesplanen er et samarbejdsredskab mellem dig og din kontaktlærer. 

 

Din kontaktlærer og den personlige uddannelsesplan   

Du får tilknyttet en kontaktlærer i hele uddannelsesforløbet. Formålet med kontaktlæ-

rerordningen er at understøtte din faglige og personlige udvikling. Din kontaktlærer vil 

indkalde dig til samtaler. Samtalerne tager udgangspunkt i din personlige uddannel-

sesplan.  

Uddannelsesplanen er samtidig dit redskab til at: 

 Blive bevidst om egen læring 

 Blive bevidst om egne faglige og personlige kompetencer 

 Forberede egen udviklingsproces og arbejde metodisk med denne 

 Evaluere din egen udviklingsproces 

 

Du finder Din personlige uddannelsesplan på skolens hjemmeside. 

 

 

  

http://sosuranders.dk/elevomraade/uddannelsesplaner/
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Bedømmelse og prøvebestemmelser 

 

Grundfagsprøve 

Du skal aflægge prøve i et grundfag. 

Prøven udtrækkes i et af grundfagene: 

 Dansk 
 Engelsk 

Er du godskrevet for det udtrukne fag og er under 25 år, skal du have undervisning i 

bonus – eller støttefag i prøveperioden.  

 

Afsluttende grundforløbsprøve  

Grundforløbsprøven afholdes ved slutningen af uddannelsen.  

Prøvens formål er at bedømme din opfyldelse af de krav som er fastsat for uddannel-

sen.  

 

Standpunktsbedømmelse i det uddannelsesspecifikke fag  

Forud for grundforløbsprøven får du en afsluttende standpunktsbedømmelse, der ud-

trykker din opfyldelse af fagets mål.  

 

For at blive optaget på uddannelsens hovedforløb skal eleven have bestået 

følgende fag: 

 Dansk D-niveau 

 Samfundsfag E-niveau 

 Idræt F-niveau 

 Psykologi F-niveau 

 Grundlæggende førstehjælp  

 Elementær brandbekæmpelse 

 

Læs mere om prøver på grundforløb 2 PAU på skolens hjemmeside.  

Her finder du også de generelle prøvebestemmelser. 

 

 

 

http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
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Uddannelsens opbygning 

Grundforløb 2 mod Den pædagogiske assistentuddannelse (GF2 PAU) er opdelt i te-

maer med forskellig varighed. 

 

Temaoversigt 

Læringsaktivitet  
 

Varighed 

 

Tema 1: Intro til uddannelsen 

 

 

7 dage 

 

Tema 2: Børn og unges udvikling 

 

 

8 dage 

 

Tema 3: Kommunikation og samarbejde 

 

 

11 dage  

 

Tema 4: Pædagogik i daginstitutioner 
 

 

8 dage 

 
Virksomhedsforlagt undervisning  

 

 
5 dage  

 

Tema 5: Aktiviteter, leg og bevægelse  
 

11 dage  
 

 

Tema 6: Sundhed og trivsel 

(Certifikatfag førstehjælp og brandbekæmpelse) 
 

 

14 dage 

 

  

Tema 7: Arbejdsmiljø 

 

6 dage 

 

 

Tema 8: Specialområdet  
 

 

4 dage 

 

Valgfag: Dansk, engelsk, bonusfag og/eller støttefag 
 

 

17 dage 

 
Grundfagsprøve  

 

 
3 dage  

 

Afslutning af Grundforløb 2 – PAU  

 

 

6 dage  
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Varighed af de enkelte fag  

Timeantallet er angivet i uger, mens uddannelsesspecifikt fag og naturfag er spredt ud 
over den samlede uddannelse. Valgfag ligger samlet.  

 

Uddannelsesspecifikt fag  
 

12 uger 

Grundfag  
 Samfundsfag E-niveau (2 uger) 
 Psykologi F-niveau (1 uge) 

 Idræt F-niveau (1 uge) 
 

I alt 4 uger  

Valgfag  
 Dansk E-niveau (2 uger) 

 Dansk D-niveau (2 uger) 
 Dansk C-niveau (2 uger) 
 

 Engelsk E niveau (2 uger) 
 Engelsk D-niveau (2 uger) 

 Engelsk C-niveau (2 uger) 
 

 Bonusfag (2 eller 4 uger)  
 Støttefag (2 eller 4 uger)  

 

I alt 4 uger  

 

Du får vejledning i forbindelse med valg af niveau. I vejledningen indgår, hvilke over-
vejelser du har i forhold til videreuddannelse. 

Ændring af niveau kan ikke ske efter, der er udtrukket fag til prøve. 

 

Læringsstruktur 

Du skal gennemføre lærerstyret undervisning svarende til 26 klokketimer om ugen. 

Ved lærerstyret undervisning forstås: 

 Undervisning som er skemalagt 
 Undervisning som er tilrettelagt indholdsmæssigt af underviseren 
 Undervisning som er obligatorisk for eleven at deltage i 

 Undervisning hvor underviser er fysisk eller digitalt tilgængelig 
 Undervisning hvor underviseren er aktiv opsøgende i forhold til den enkelte elevs 

læring 

Ud over de 26 klokketimers undervisning, skal du forvente at bruge tid på individuel 
forberedelse til undervisningen. 
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Virksomhedsforlagt undervisning på grundforløb 2 

Du skal, som elev grundforløb 2, rettet med den pædagogiske assistentuddannelse ud 

i virksomhedsforlagt undervisning. Du får hermed set, hvad det vil sige at arbejde in-

den for det arbejdsområde, som du ønsker at uddanne dig inden for. 

Du kommer i virksomhedsforlagt undervisning inden for børneområdet. Den virksom-

hedsforlagte undervisning er tilrettelagt med 2x2 dage, en gang i løbet af uddannel-

sen, og der er efterfølgende en opsamlingsdag på skolen, hvor du sammen med dine 

klassekammerater kan bearbejde indtryk fra dagene, samt følge op på den opgave du 

har løst i det virksomhedsforlagte undervisningsforløb. 

Den virksomhedsforlagte undervisning skal bidrage til, at gøre teoriundervisningen 

mere praksisnær og optimere koblingen mellem skole og praktik. 

 

Undervisningen på GF2 PAU 

Undervisningen på GF2 tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret i tværfag-

lige temaer.  

Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige problemstillinger og emner. I 

undervisningen inddrages praksisnære undervisningsforløb baseret på beskrivelser, 

cases og undersøgelser af praksis. Ligeledes vil der blive planlagt aktiviteter på sko-

len, hvor daginstitutioner deltager i ex. pædagogiske aktiviteter. 

Læringsforløb vil indeholde problemorienterede, induktive og kollaborative undervis-

ningsprincipper, som vil indgå i tværfaglige temaer, der tilrettelægges helhedsoriente-

ret og praksisnært. 

I undervisningen er der fokus på, at du tilegner dig og anvender et fagsprog. 

Der anvendes varierede arbejdsformer, der styrker din læring. En del af undervisnin-

gen tilrettelægges på grundlag af eksemplariske faglige problemstillinger, og der ind-

går cases og projekter, der fremmer refleksion og opgaveløsning. 

Det pædagogiske, didaktiske og metodiske grundlag for undervisningens gennemfø-

relse fokuserer på at vælge undervisningsformer, der sigter mod at fremme undervis-

ningsdifferentiering. 

Der anvendes formativ evaluering via individuel vejledning og feedback i forhold til de 

læreprocesser og produkter, hvilket skal understøtte din progression med læring. 

Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk, hvor det understøtter din målop-

fyldelse. Digitale medier støtter op om videndeling og kollaborativt samarbejde i læ-

ringsaktiviteter. 

Digitale medier præsenteres som en ny dimension i det pædagogiske arbejde i forhold 

til eks. udvikling, leg og læring, kommunikation og dokumentation. 
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Målene for viden, færdigheder og kompetencer er udvalgt, så de passer til de enkelte 

temaer.  

Grundfagene indgår i alle temaer og understøtter undervisningen i det uddannelses-

specifikke fag.  

 

Generelt om mål og indhold for temaerne 

Uddannelsens mål er delt op i viden, færdigheder og kompetencer. Du skal se målene 

som en helhed, der beskriver niveauet for din uddannelse. Indholdet beskriver, hvad 

der skal arbejdes med i temaet.  

 

  



 

11 
 

Tema 1: Intro til uddannelsen 

Varighed: 7 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du ved uddannelsens start bliver introduceret til indholdet i GF 2 PAU, og du får 

indsigt i målene for uddannelsen 

 at der bliver sat fokus på elevrollen, gruppedynamikker, samarbejde og din fagi-

dentitet  

 at du får kendskab til forskellige læreprocesser og metoder 

 at du får erfaring med at arbejde aktivt, opsøgende og kritisk 

 at du opnår indsigt i dine egne styrker i forhold til læring og motivation i uddannel-

sen  

 at du får undervisning i anvendelse af digitale medier 

 

Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.3. Fagsprogets betydning 
og de mest almindelige fagud-
tryk inden for det pædagogi-
ske område. 

 
 

 3.3.22. Professionel ageren i 
et fagligt fællesskab. 
  

3.4.2. Anvende faglig kommu-
nikation i skrift og i tale med 
samarbejdspartnere, børn, 
forældre, borgere og pårø-
rende. 
 

3.4.4. deltage i det professio-
nelle samarbejde på tværs af 
faggrupper og forstå betydnin-
gen af at arbejde inden for re-
levant lovgivning, der vedrører 
samarbejdsflader på det pæ-
dagogiske arbejdsmarked i 
forhold til forskellige pædago-
giske målgrupper. 

Læringsmål: 

 Du kan redegøre for hvad fagsprog er for en pædagogisk assistent 
 Du kan anvende et fagligt sprog til at beskrive arbejdsfeltet for den pædagogiske 

assistent 
 
For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Intro til ud-

dannelsen". 

Læringsindhold: 

 Faglig kommunikation 

 Fagsprogets kendetegn   

 Fagordbog  
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Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.27. Selvevalueringsredska-
ber, herunder evaluering af 
egen læring.  
 

 
 

 3.3.20. Metoder til at reflek-
tere over egen praksis. 
 

 3.4.13. Udvise motivation og 
tage aktivt ansvar for egen læ-
ring, med fokus på egne res-
sourcer og begrænsninger. 

3.4.6. Anvende digitale medier 
i simple pædagogiske situatio-
ner som redskab til faglig dia-
log og formidling. 

Læringsmål: 

 Du kan dokumentere dit arbejde ved at videndele i VidenZonen og One Note 
 Du har kendskab til gruppedynamikker og grupperoller  

 Du kan redegøre for din forståelse af forskellige roller i gruppearbejdet 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Intro til ud-

dannelsen". 

Læringsindhold: 

 Studieteknikker  

 Samarbejdsaftale i gruppearbejde, gruppedynamikker og grupperoller 

 Læringsportfolio 

 Intro til VidenZonen  

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.13. Aktuel velfærdstekno-
logi og digitale medier, der 
kan anvendes i det pædagogi-
ske arbejde, under hensynta-
gen til målgruppen. 
 

3.2.14. Hensigtsmæssig an-
vendelse af digitale og sociale 
medier i det pædagogiske ar-
bejde, både som aktivitet og 
som redskab til faglig dialog 
og formidling. 

3.3.12. Brancherettet vel-
færdsteknologi og digitale me-
dier til pædagogiske aktivite-
ter og elektronisk kommunika-
tion. 
 

3.4.5. planlægge og igang-
sætte pædagogiske aktivite-
ter, der gør brug af velfærds-
teknologi, digitale og sociale 
medier. 

3.4.6. anvende digitale medier 
i simple pædagogiske situatio-
ner som redskab til faglig dia-
log og formidling  

 

Læringsmål: 

 Du kan anvende PC og iPad i din uddannelse 
 Du kan redegøre for digital dannelse i forbindelse med egen anvendelse af IT i uddannelsen 
 Du kan nævne eksempler på hvordan IT anvendes i det pædagogiske arbejde 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Intro til ud-

dannelsen". 

Læringsindhold:  

 IT ”kørekort" – VidenZonen, One note, videndeling, informationssøgning, kildekritik, netetik 

og Elevplan  
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 IT anvendelsesmuligheder i vuggestue, børnehave og SFO  

 

Grundfag 

Samfundsfag 1 dag 

 

 

Læringsmetode: 
I undervisningen fokuseres der på, at du og dine klassekammerater kommer godt i 

gang med jeres uddannelsesforløb. I introduktionsugerne vægtes samarbejde, grup-

pedannelse og opstart af gode studievaner højt. Det understøttes igennem eksempla-

riske opgaver og udfordringer til jer enkeltvis og i grupper. 

Der vil indgå gruppebaserede arbejdsprocesser med fokus på den kollaborative me-

tode og individuelle arbejdsprocesser med fokus på refleksion.  

Derudover vil der være grundig introduktion og instruktion til brug af VidenZonen og 

IT. 
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Tema 2: Børn og unges udvikling 

Varighed: 8 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du får kendskab til forskellige udviklingspsykologiske retninger og indblik i, 

hvorledes disse har indflydelse på barnets og den unges udvikling  

Udviklingsteorierne relateres til forskellige målgrupper inden for det pædagogiske ar-

bejde.   

 

Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.21. Udviklingspsykologiske 
perspektiver og retninger, der 
er relevante for pædagogisk 
arbejde med det lille barn. 
 

 
 

3.3.17. Identifikation af for-
skellige pædagogiske mål-
grupper, herunder beskrivelse 
af målgruppens forudsætnin-
ger for udvikling. 
 

3.4.9. planlægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske akti-
viteter målrettet forskellige 
pædagogiske målgrupper. 
 

3.4.12. møde den pædagogi-
ske målgruppe, pårørende og 
kollegaer på en etisk og re-
spektfuld måde, herunder 
medvirke til at forebygge sim-
ple konflikter. 

Læringsmål: 

 Du kan forklare begrebet nærmeste udviklingszone  

 Du kan redegøre for hvordan du kan anvende begrebet den nærmeste udviklings 

zone i mødet med den pædagogiske målgruppe  

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Børn og un-

ges udvikling". 

Læringsindhold: 

 Vygotsky – nærmeste udviklingszone  

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.26. Psykologiske og socio-
logiske processer, der om-
handler individets samspil med 
andre. 
  
 

3.3.21. Demonstration af, 
hvordan man møder den pæ-
dagogiske målgruppe og pårø-
rende på en etisk, empatisk 
og respektfuld måde. 

3.4.12. møde den pædagogi-
ske målgruppe, pårørende og 
kollegaer på en etisk og re-
spektfuld måde, herunder 
medvirke til at forebygge sim-
ple konflikter. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive hvad socialisering betyder for barnets udvikling 
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 Du kan beskrive din rolle som fagperson, og hvilken betydning du har for barnets 
udvikling og hverdag i institutionen 

 Du kan beskrive hvordan du kan anvende livshistorie i det pædagogiske arbejde   

 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Børn og un-

ges udvikling". 

Indhold: 

 Socialisering  

 Dobbeltsocialisering 

 Primær og sekundær omsorgsperson   

 Narrativ pædagogik – livshistorie i det pædagogiske arbejde  

 

Grundfag 

Idræt ½ dag 
 

Samfundsfag 1 dag 
 

Psykologi 3 dage 
 

 

Læringsmetode: 

Undervisningen i temaet indeholder teoretiske oplæg om udviklingspsykologiske ret-

ninger. Der tages udgangspunkt i praksisnært casearbejde, hvor du vil få mulighed for 

at koble teori og praksis. 
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Tema 3: Kommunikation og samarbejde 

Varighed: 11 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du får kendskab til kommunikation og samarbejde og disses betydning for den 

pædagogiske praksis  

 at du bliver bevidst om digitale mediers anvendelsesmuligheder som kommunikati-

onsform i et fagligt perspektiv. Herunder indblik i samarbejde, vidensdeling og do-

kumentation i det pædagogiske arbejde 

 

 Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.4. Kommunikationsteori, 
herunder viden om kommuni-
kation i forhold til forskellige 
målgrupper. 
 

3.2.2. Målgruppe-tilpasset fag-
lig formidling, herunder til kol-
leger og pårørende. 

3.3.2. Metoder til aktiv lytning 
og til at kunne udvise empati i 
samarbejdet. 
 

3.3.3 Metoder til at kommuni-
kere og samarbejde med an-
dre fagpersoner, børn, foræl-
dre, borgere og pårørende. 

3.4.2. Anvende faglig kommu-
nikation i skrift og i tale med 
samarbejdspartnere, børn, 
forældre, borgere og pårø-
rende. 

 

Læringsmål:  

 Du kan forklare aktiv lytning  

 Du kan anvende anerkendende kommunikation i forhold til forskellige målgrupper 

 Du kan forklare forskellen på nonverbal og verbal kommunikation  

 Du kan reflektere over brugen af de forskellige kommunikationsformer  

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunika-

tion og samarbejde". 

Læringsindhold: 

 Kommunikationsteorier og kommunikationsformer 

 Afsender og modtager  

 Verbal og non-verbal kommunikation  

 En- og flervejskommunikation 

 Anerkendende kommunikation  

 Aktiv lytning   

 Giraf og ulvesprog 

 Empati  
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Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.1. Metoder til dokumenta-
tion af eget arbejde. 
 

3.3.1 Metoder til dokumenta-
tion og faglig formidling i skrift 
og i tale, under hensynstagen 
til modtagerens forudsætnin-
ger. 
 

3.3.5. Forklaring af betydnin-
gen af at videregive observati-
oner og udførte opgaver til re-
levante samarbejdspartnere. 

3.4.1. Dokumentere eget ar-
bejde og varetage faglig for-
midling til den pædagogiske 
målgruppe samt til kollegaer 
og pårørende. 
 

3.4.6. Anvende digitale medier 
i simple pædagogiske situatio-
ner som redskab til faglig dia-
log og formidling. 

Læringsmål: 

 Du kan redegøre for forskellige dokumentationsformer 

 Du kan beskrive, hvordan tværfagligt samarbejde fungerer i daginstitutioner 

 Du kan identificere arbejdsopgaver, som giver anledning til tværfagligt samarbejde 

samt inddragelse af pårørende 

 Du kan forklare, hvordan du kan anvende tekst eller billeder i en faglig formidling 

til kollegaer og forældre 

 Du kan redegøre for dine etiske overvejelser i forbindelse med faglig formidling 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunika-

tion og samarbejde" 

Læringsindhold: 

 Dokumentationsformer 

 Etiske overvejelser i forhold til kommunikation 

 Formidling af tekst, billeder og film f.eks. nyhedsbrev til forældre og anden pæda-

gogisk dokumentation 

 Det gode samarbejde  

 Tværfagligt samarbejde 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.13. Aktuel velfærdstekno-
logi og digitale medier, der 
kan anvendes i det pædagogi-
ske arbejde, under hensynta-
gen til målgruppen 
 

3.2.14. Hensigtsmæssig an-
vendelse af digitale og sociale 
medier i det pædagogiske ar-
bejde, både som aktivitet og 
som redskab til faglig dialog 
og formidling. 

3.3.12. Brancherettet vel-
færdsteknologi og digitale me-
dier til pædagogiske aktivite-
ter og elektronisk kommunika-
tion 
  

3.4.5. planlægge og igang-
sætte pædagogiske aktivite-
ter, der gør brug af velfærds-
teknologi, digitale og sociale 
medier 
 

3.4.6. anvende digitale medier 
i simple pædagogiske situatio-
ner som redskab til faglig dia-
log og formidling  
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Læringsmål: 

 Du kan forklare, hvordan man kommunikerer hensigtsmæssigt med forældre og 

kollegaer ved hjælp af sociale og digitale medier 

 Du kan gøre brug af digitale og sociale medier som kommunikationsform 

 Du kan identificere, hvordan sociale medier kan anvendes i pædagogiske aktivite-

ter 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunika-

tion og samarbejde". 

Læringsindhold: 

 Digitale og Sociale medier(Facebook, intranet ect.) 

 Digital dannelse, herunder etiske overvejelser i digital kommunikation  

 Kommunikation med forældre og andre pårørende 

 Dokumentation og evaluering af aktiviteter 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.6. Relevante pædagogiske 
metoder, herunder konflikt-
håndtering, vejledning, guid-
ning og motivationsarbejde. 
  

  
 

3.3.4. Metoder til at anvende 
konfliktnedtrappende kommu-
nikation. 
 

3.3.2. Metoder til aktiv lytning 
og til at kunne udvise empati i 
samarbejdet. 

3.4.2. Anvende faglig kommu-
nikation i skrift og i tale med 
samarbejdspartnere, børn, 
forældre, borgere og pårø-
rende. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive de grundlæggende elementer i konflikter og anvende konflikt-

håndtering 

 Du kan forklare, hvordan du guider og vejleder børn i deres konflikthåndtering 

 Du kan med egne ord beskrive vigtigheden af empati og den følelsesmæssige rela-

tion til andre mennesker 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunika-

tion og samarbejde". 

Læringsindhold: 

 Grundlæggende konflikthåndtering  

 Konflikttrappen  

 Guidning og vejledning i konflikter 

 Empati som fagligt begreb 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.26. Psykologiske og socio-
logiske processer, der om-
handler individets samspil med 
andre. 
 

3.3.21. Demonstration af, 
hvordan man møder den pæ-
dagogiske målgruppe og pårø-
rende på en etisk, empatisk 
og respektfuld måde. 

3.4.12. møde den pædagogi-
ske målgruppe, pårørende og 
kollegaer på en etisk og re-
spektfuld. måde, herunder 
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3.2.5 Kultur forståelse og ind-
dragelse af den pædagogiske 
målgruppe. 

medvirke til at forebygge sim-
ple konflikter. 

 

Læringsmål: 

 Du kan med egne ord forklare kulturbegrebet 

 Du kan med egne ord beskrive hvordan etik, moral, normer og fordomme har be-

tydning i samspil med andre mennesker   

 Du kan redegøre for, hvordan forskellige kulturers/socialgruppers etik, normer og 

værdier har betydning for samarbejdet med barnet og forældrene 

 Du kan redegøre for og give eksempler på hvordan du kan arbejde med en aner-

kendende pædagogisk tilgang 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Kommunika-

tion og samarbejde". 

Læringsindhold: 

 Normer  

 Fordomme  

 Etik  

 Moral  

 Empati  

 Respekt 

 Definition af kulturbegrebet 

 Forskellige perspektiver på kultur   

 

Grundfag 

Idræt 1 dag 
 

Psykologi 2 dage 
 

Samfundsfag 1 dag 
 

 

Læringsmetode: 

I dette tema vil der være fokus på samarbejde i grupper. Undervisningen vil tage ud-

gangspunkt i praksisnære situationer, hvor du vil komme til at afprøve teorierne i 

form af rollespil, casearbejde og andre praksisnære øvelser.  

Der vil være kollaborative opgaver med fokus på digitale og sociale medier. Et gen-

nemgående element vil være refleksion i forhold til kommunikationen i skrift og tale.  
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Teamet afsluttes med et projekt. 

Formålet med projektet er, at du med fokus på temaets mål for viden, færdigheder og 

kompetencer arbejder med målopfyldelsen.  

I projektet vil du arbejde både selvstændigt og i grupper med et fagligt specifikt om-

råde fra temaet. Her vil du få en større faglig indsigt i stoffet gennem faglitteratur, 

undersøgelser, fordybelse og refleksion.  

Underviserne fungerer som procesvejledere for at sikre stilladsering og formativ eva-

luering. 

Projektet afsluttes med en individuel skriftlig opgave samt en mundtlig formidling i 

grupper. 

Projektets varighed: 3 dage 
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Tema 4: Pædagogik i daginstitutioner 

Varighed: 8 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du får kendskab til grundlæggende pædagogiske begreber  

 at du bliver i stand til at observere, dokumentere og evaluere den pædagogiske 

praksis med baggrund i pædagogiske metoder 

 at du får kendskab til den aktuelle lovgivning, du som pædagogiske assisent er un-

derlagt og viden om, hvilken rolle du har i den pædagogiske sektor, samt hvilken 

rolle du har i forhold til det tværfaglige samarbejde 

 

Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.1. Metoder til dokumenta-
tion af eget arbejde. 

 
 

3.3.1 Metoder til dokumenta-
tion og faglig formidling i skrift 
og i tale, under hensynstagen 
til modtagerens forudsætnin-
ger. 
 

3.3.5. Forklaring af betydnin-
gen af at videregive observati-
oner og udførte opgaver til re-
levante samarbejdspartnere. 
 

3.4.1. dokumentere eget ar-
bejde og varetage faglig for-
midling til den pædagogiske 
målgruppe samt til kollegaer 
og pårørende. 
 

Læringsmål: 

 Du kan redegøre for forskellige observationsmetoder i det pædagogiske arbejde 

 Du kan anvende forskellige observationsmetoder i den pædagogiske arbejde  

 Du kan nævne dokumentationsmetoder, der kan formidle observationsmetoder 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i 

daginstitutioner". 

Læringsindhold: 

 Observationsmetoder 

 Logbog, observationsskemaer  

 Dokumentationsmetoder til observationsmetoder 

 SMTTE model 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.10. Relevant lovgivning, 
der vedrører samarbejdsflader 
på det pædagogiske arbejds-
marked, særligt i forhold til 

3.3.10. Forklaring af egen fag-
lig og professionel rolle i sam-
arbejdet med andre. 

3.4.4. Deltage i det professio-
nelle samarbejde på tværs af 
faggrupper og forstå betydnin-



 

22 
 

forskellige målgrupper i det 
pædagogiske arbejde. 
  

 
  

gen af at arbejde inden for re-
levant lovgivning, der vedrører 
samarbejdsflader på det pæ-
dagogiske arbejdsmarked i 
forhold til forskellige pædago-
giske målgrupper. 

Læringsmål: 

 Du kan genkende det særlige ved Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Barnets Re-

form  

 Du kan forklare Dagtilbudsloven, Folkeskoleloven og Barnets Reform indflydelse på 

det tværfaglige samarbejde i det pædagogiske arbejde 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i 

daginstitutioner". 

Læringsindhold: 

 Dagtilbudsloven  

 Barnets Reform  

 Folkeskoleloven  

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.11. Rettigheder og pligter 
som fagperson i et ansættel-
sesforhold, herunder tavs-
hedspligt. 
   
 
 

3.3.11. Forklaring af det fag-
lige og personlige ansvar, der 
er forbundet med at arbejde 
inden for det pædagogiske 
område. 
 

3.3.22. Professionel ageren i 
et fagligt fællesskab. 
 

3.4.4. Deltage i det professio-
nelle samarbejde på tværs af 
faggrupper og forstå betydnin-
gen af at arbejde inden for re-
levant lovgivning, der vedrører 
samarbejdsflader på det pæ-
dagogiske arbejdsmarked i 
forhold til forskellige pædago-
giske målgrupper. 

Læringsmål: 

 Du kan forklare dit ansvar som pædagogisk assistent i forhold til tavshedspligt, op-

lysningspligt og underretningspligt 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i 

daginstitutioner". 

Læringsindhold: 

 Tavshedspligt  

 Oplysningspligt 

 Underretningspligt   

 

Viden  Færdigheder Kompetencer 

3.2.12. Den pædagogiske sek-
tors opbygning, faggruppens 
placering og det tværfaglige 
samarbejde. 

3.3.10. Forklaring af egen fag-
lig og professionel rolle i sam-
arbejdet med andre. 

3.4.4. Deltage i det professio-
nelle samarbejde på tværs af 
faggrupper og forstå betydnin-
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gen af at arbejde inden for re-
levant lovgivning, der vedrører 
samarbejdsflader på det pæ-
dagogiske arbejdsmarked i 
forhold til forskellige pædago-
giske målgrupper. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive hvordan den pædagogiske sektor er opbygget  

 Du kan forklare din rolle som pædagogiske assistent i det tværfaglige samarbejde 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i 

daginstitutioner". 

Læringsindhold: 

 Den pædagogiske sektor  

 Tværfaglige samarbejdspartnere 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.24. Målgruppe relevante 
pædagogiske aktiviteter – her-
under fysiske, musiske, æste-
tiske, kulturelle og praktiske 
aktiviteter. 
 

3.2.5. Kulturforståelse og ind-
dragelse af den pædagogiske 
målgruppe.  

 
 

3.3.19. Metoder til at igang-
sætte aktiviteter med betyd-
ning for sundhed og trivsel 
for forskellige pædagogiske 
målgrupper. 
 
 
  

 
 

3.4.9. Planlægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske aktivi-
teter målrettet forskellige pæ-
dagogiske målgrupper. 
 

3.4.11. Planlægge, gennemføre 
og evaluere fysiske, musiske, 
æstetiske, kulturelle og prakti-
ske aktiviteter under hensyn til 
den pædagogiske målgruppes 
sundhed og trivsel. 

Læringsmål: 

 Du kan forklare hvad de pædagogiske læreplaner er  

 Du kan planlægge og gennemføre aktiviteter med udgangspunkt i de pædagogiske 

læreplanstemaer  

 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i 

daginstitutioner". 

Læringsindhold: 

 De 6 læreplanstemaer  
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Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.22. Undervisning, didaktik 
og inklusion i grundskolen. 
  

  
 
 

 
 

3.3.17. Identifikation af for-
skellige pædagogiske mål-
grupper, herunder beskrivelse 
af målgruppens forudsætnin-
ger for udvikling. 
 

3.3.21. Demonstration af, 
hvordan man møder den pæ-
dagogiske målgruppe og pårø-
rende på en etisk, empatisk 
og respektfuld måde. 

3.4.10. Indgå i det pædagogi-
ske arbejde med inklusion un-
der hensynstagen til den pæ-
dagogiske målgruppes forud-
sætninger for udvikling. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive den didaktiske trekant 

 Du kan gengive, hvad inklusion er i grundskolen  

 Du kan beskrive hvordan du kan evaluere undervisningen 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i 

daginstitutioner". 

Indhold: 

 Den didaktiske trekant 

 Inklusion i grundskolen  

 Evalueringsmetoder  

   

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.20. Inklusionsbegrebet i 
det pædagogiske arbejde. 
  
  

 
 

 
 

3.3.17. Identifikation af for-
skellige pædagogiske mål-
grupper, herunder beskrivelse 
af målgruppens forudsætnin-
ger for udvikling. 
 

3.3.21. Demonstration af, 
hvordan man møder den pæ-
dagogiske målgruppe og pårø-
rende på en etisk, empatisk 
og respektfuld måde. 

3.4.10. Indgå i det pædagogi-
ske arbejde med inklusion un-
der hensynstagen til den pæ-
dagogiske målgruppes forud-
sætninger for udvikling. 

Læringsmål: 

 Du kan redegøre for inklusion som pædagogisk metode 
 Du kan nævne eksempler på inkluderende aktiviteter  

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Pædagogik i 

daginstitutioner". 

Indhold: 

 Målgruppens forudsætninger og udviklingsperspektiver  
 Inklusion og eksklusion   

 Inkluderende pædagogiske tiltag   



 

25 
 

 Selv- og medbestemmelse 
 

Grundfag 

Samfundsfag 3 dage 

 

 

Læringsmetode: 

Undervisningen i temaet vil indeholde teoretiske oplæg kombineret med øvelser ,som 

for eksempel planlægning af en aktivitet med et særligt pædagogisk fokus. 

Derudover vil der blive lagt stor vægt på faglig refleksion via kollaborative arbejdsfor-

mer og praksisnærhed i form af casearbejde. 

Afslutningen på temaet pædagogik indgår som en del af det afsluttende projekt Aktivi-

teter, leg og bevægelse, som er næste tema. 
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Virksomhedsforlagt undervisning  

Varighed: 5 dage 

Formål:  

 At du får en forståelse for institutionens pædagogiske dagligdag, og kan be-

gynde at koble praksis med teori  
 At du får indblik i den pædagogiske praksis.  
 At du begynder at foretage iagttagelser om hvordan hverdagen fungere i insti-

tutionen.  

Mål og indhold:  

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.10. Relevant lovgivning, 
der vedrører samarbejdsflader 
på det pædagogiske arbejds-
marked, særligt i forhold til 
forskellige målgrupper i det 
pædagogiske arbejde. 
  
 
  

3.3.10. Forklaring af egen fag-
lig og professionel rolle i sam-
arbejdet med andre. 

3.4.4. Deltage i det professio-
nelle samarbejde på tværs af 
faggrupper og forstå betydnin-
gen af at arbejde inden for re-
levant lovgivning, der vedrører 
samarbejdsflader på det pæ-
dagogiske arbejdsmarked i 
forhold til forskellige pædago-
giske målgrupper. 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.24. Målgruppe relevante 
pædagogiske aktiviteter – her-
under fysiske, musiske, æste-
tiske, kulturelle og praktiske 
aktiviteter. 
 

3.2.5. Kulturforståelse og ind-
dragelse af den pædagogiske 
målgruppe.  

 
 

3.3.19. Metoder til at igang-
sætte aktiviteter med betyd-
ning for sundhed og trivsel 
for forskellige pædagogiske 
målgrupper. 
 

 
  
 

 

3.4.9. Planlægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske aktivi-
teter målrettet forskellige pæ-
dagogiske målgrupper. 
 

3.4.11. Planlægge, gennemføre 
og evaluere fysiske, musiske, 
æstetiske, kulturelle og prakti-
ske aktiviteter under hensyn til 
den pædagogiske målgruppes 
sundhed og trivsel. 

 

Viden Færdighed Kompetencer 

3.2.24. Målgruppe relevante 
pædagogiske aktiviteter – her-
under fysiske, musiske, æste-
tiske, kulturelle og praktiske 
aktiviteter. 
  

3.2.25. Aktiviteters betydning 
for sundhed og trivsel. 
 

3.3.13. Metoder til at under-
støtte fysisk og psykisk vel-
være gennem kost og motion. 

3.4.9. Planlægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske akti-
viteter målrettet forskellige 
pædagogiske målgrupper. 
 

3.4.11.Planlægge, gennem-
føre og evaluere fysiske, musi-
ske, æstetiske, kulturelle og 
praktiske aktiviteter under 
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hensyn til den pædagogiske 
målgruppes sundhed og triv-
sel. 

 

Læringsmål:  

 Du kan indgå i dagligdagen i institutionen  

 Du kan tilegne dig viden om hvordan en daginstitutions hverdag er opbygget.  

 Du kan tilegne dig en begyndende indsigt og forståelse for, sammenhæng mellem 

pædagogisk teori og pædagogiske handlinger i praksis.    

 Du kan begynde at reflektere over egen pædagogisk praksis 

 

Læringsindhold:  

 Hverdagen i institutionen 

 Refleksion over den pædagogiske praksis   

Læringsmetode:   

Du vil som elev komme i virksomhedsforlagt undervisning i en daginstitution.    

 

Forløbsafslutning:  

Forløbet afsluttes med en opsamlingsdags, hvor der sættes fokus på teorikobling ift. 

den virksomhedsforlagte undervisning.  
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Tema 5: Aktiviteter, leg og bevægelse 

Varighed: 11 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du får kendskab til forskellige aktiviteter og leges betydning for børns udvikling, 

sundhed og livskvalitet  

 at du får kendskab til fysiske, musiske, æstetiske, praktiske og kulturelle aktiviteter 

 at du får kendskab til børnelege generelt, lege med fokus på motion og bevægelse, 

og lege der inddrager brugen af digitale medier                                                                                                             

 

Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.24. Målgruppe relevante 
pædagogiske aktiviteter – her-
under fysiske, musiske, æste-
tiske, kulturelle og praktiske 
aktiviteter. 
 

3.2.5. Kulturforståelse og ind-
dragelse af den pædagogiske 
målgruppe.  

 
 

3.3.19. Metoder til at igang-
sætte aktiviteter med betyd-
ning for sundhed og trivsel 
for forskellige pædagogiske 
målgrupper. 
 
 

  
 
 

3.4.9. Planlægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske aktivi-
teter målrettet forskellige pæ-
dagogiske målgrupper. 
 

3.4.11. Planlægge, gennemføre 
og evaluere fysiske, musiske, 
æstetiske, kulturelle og prakti-
ske aktiviteter under hensyn til 
den pædagogiske målgruppes 
sundhed og trivsel. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive hvordan musik, udeliv og aktiviteter i værkstedet kan anvendes til 

forskellige målgrupper  

 Du kan planlægge, igangsætte, udføre og evaluere forskellige aktiviteter med af-

sæt i SMTTE-modellen 

 Du kan arbejde med en kreativ og eksperimenterende tilgang til aktiviteter 

 Du med egne ord beskrive begrebet børnekultur   

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Aktiviteter, 

leg og bevægelse". 

Læringsindhold: 

 Aktiviteter for den pædagogiske målgruppe og med den pædagogiske målgruppe 

 Aktivitetsplan – SMTTE model 

 Værkstedsarbejde 

 Musik 

 Udeliv 

 Børnekultur 
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Viden Færdighed Kompetencer 

3.2.15. Faktorer der påvirker 
det enkelte menneskes sund-
hed. 
 

 
 

3.3.13. Metoder til at under-
støtte fysisk og psykisk vel-
være gennem kost og motion. 
 

3.4.8. Vejlede i valg af hen-
sigtsmæssig livsstil ud fra vi-
den om, hvad kost og motion 
betyder for fysisk og psykisk 
velvære, og hvordan det kan 
understøtte et godt arbejdsliv. 

Læringsmål: 

 Du kan definere fysiske og motoriske lege rettet mod børn 

 Du kan planlægge, igangsætte og deltage i forskellige legetyper med en kreativ og 

eksperimenterende tilgang til leg 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Aktiviteter, 

leg og bevægelse". 

Læringsindhold: 

 Børn motorisk udvikling igennem lege og aktiviteter 

 Motion med og for børn 

 

Viden Færdighed Kompetencer 

3.2.14. Hensigtsmæssig an-
vendelse af digitale og sociale 
medier i det pædagogiske ar-
bejde, både som aktivitet og 
som redskab til faglig dialog 
og formidling. 
 

 
 

3.3.12. Brancherettet vel-
færdsteknologi og digitale me-
dier til pædagogiske aktivite-
ter og elektronisk kommunika-
tion. 
 

3.4.5. Planlægge og igang-
sætte pædagogiske aktivite-
ter, der gør brug af velfærds-
teknologi, digitale og sociale 
medier. 
 

3.4.6. Anvende digitale medier 
i simple pædagogiske situatio-
ner som redskab til faglig dia-
log og formidling.  

 

Læringsmål: 

 Du kan definere lege der involvere digitale medier rettet mod børn 

 Du kan planlægge, igangsætte og deltage i forskellige medieproduktioner og inspi-

rere og guide til brug af lege-apps.  

 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Aktiviteter, 

leg og bevægelse". 

Læringsindhold: 

 Apps på iPad 

 Medieproduktioner eks. iMovie og Puppet Pals 
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Grundfag 

Idræt 1 1/2 dage 
 

 

Læringsmetode: 

I dette tema vil der være fokus på aktiviteter, som planlægges, udføres og evalueres i 

grupper. Arbejdet med aktiviteter vil blandt andet styrke og udvikle dine kreative og 

musiske færdigheder. Kollaborativt samarbejde og videndeling vægtes højt.  

Undervisningen er praksisnær. Der fokuseres på udvikling af din egen rolle og reflek-

sion i forhold til den pædagogiske praksis.  

 

Teamet afsluttes med et projekt. 

Aktiviteter, leg og bevægelse afsluttes med et projekt, hvor din viden fra temaet ”pæ-

dagogik” ligeledes indgår. 

I projektet vil du udvikle dine kompetencer i forhold til at kunne planlægge, udføre og 

evaluere pædagogiske inkluderende aktiviteter ved brug af SMTTE model. 

I grupper arbejder I med tilrettelæggelse af for eksempel fysiske, musiske, æstetiske 

og kulturelle aktiviteter rettet mod udvalgte målgrupper. Kollaborativt samarbejde og 

videndeling vægtes højt.  

Underviserne fungerer som procesvejledere for at sikre stilladsering og formativ eva-

luering.  

Projektet afsluttes med afvikling og evaluering af aktiviteterne samt en individuel og 

gruppeorienteret bedømmelse af målopfyldelsen. 

Projektets varighed: 3 dage 
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Tema 6: Sundhed og trivsel 

Varighed: 14 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du får en generel forståelse for hvilke fysiske, psykiske og sociale faktorer, der 

påvirker det enkelte menneskes sundhed 

 at du får kendskab til sundhedsfremmende tiltag i forhold til relevante målgrupper 

 at du kommer til at arbejde med formidling af sundhedsfremmende tiltag til for-

skellige målgrupper 

 at du bliver i stand til at identificere hvilke aktiviteter, der har betydning for børn 

og unges sundhed samt opnå øvelse i at planlægge, gennemføre og evaluere sund-

hedsfremmende aktiviteter 

I temaet indgår certifikatfagene: Førstehjælp og Brandbekæmpelse 

 

Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.15. Faktorer der påvirker 
det enkelte menneskes sund-
hed. 
 

3.2.16. Kost og motions be-
tydning for fysisk og psykisk 
velvære. 
 

3.2.17. Kostens sammensæt-
ning, herunder beregning af 
energibehov og – forbrug, vi-
taminer og næringsstoffer.  
 

3.3.13. Metoder til at under-
støtte fysisk og psykisk vel-
være gennem kost og motion. 
 

3.3.14. Behandle statistiske in-
formationer om kostens sam-
mensætning og betydning for 
fysisk og psykisk velvære.   

3.4.7. Medvirke i det sund-
hedsfremmende arbejde i re-
lation til den pædagogiske 
målgruppe. 
 

3.4.8. Vejlede i valg af hen-
sigtsmæssig livsstil ud fra vi-
den om, hvad kost og motion 
betyder for fysisk og psykisk 
velvære, og hvordan det kan 
understøtte et godt arbejdsliv. 

Læringsmål: 

 Du kan redegøre for, hvilke faktorer der påvirker menneskers sundhed i henhold til 

det brede sundhedsbegreb 

 Du kan forklare hvordan kost og motion har betydning for fysisk, psykisk og social 

velvære 

 Du kan identificere en uhensigtsmæssig livsstil ift. den pædagogiske målgruppe  

 Du kan vejlede i forhold til at opnå hensigtsmæssig livsstil til relevante pædagogi-

ske målgrupper.  

 Du kan redegøre for hvordan en hensigtsmæssig livsstil kan understøtte et godt 

arbejdsliv 

 Du kan forklare hvordan man beregner energibehov og – forbrug, vitaminer og nærings-

stoffer.  

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og 

trivsel". 
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Læringsindhold: 

 WHO 
 Sundhedsstyrelsen 

 Livsstil - fysisk, psykisk og socialt 
 Kostrådene 

 Livsstilssygdomme 
 Sundhedsfremme og forebyggelse  
 Motivation 

 Anatomi - kroppens opbygning og funktioner 
 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.19. Sundhedsfremmende 
arbejde. 
  
 

 
 

3.3.16. Redskaber i det sund-
hedsfremmende arbejde. 

3.4.7. Medvirke i det sund-
hedsfremmende arbejde i re-
lation til den pædagogiske 
målgruppe. 

Læringsmål: 

 Du kan formidle sundhedsfremmende tiltag til forskellige pædagogiske målgrupper 

 Du kan forklare, hvordan du kan motivere til en hensigtsmæssig livsstil 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og 

trivsel". 

Indhold: 

 Sundhedsfremmende arbejde - fysisk, psykisk og socialt 

 Kostpolitik i institutioner 
 Formidling af sundhed  

 Implementering af sundhedsfremmende tiltag i institutioner 
 Motivation - indre og ydre 

 

Viden Færdighed Kompetencer 

3.2.24. Målgruppe relevante 
pædagogiske aktiviteter – her-
under fysiske, musiske, æste-
tiske, kulturelle og praktiske 
aktiviteter. 
  

3.2.25. Aktiviteters betydning 
for sundhed og trivsel. 
 
  

 

3.3.13. Metoder til at under-
støtte fysisk og psykisk vel-
være gennem kost og motion. 

3.4.9. Planlægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske akti-
viteter målrettet forskellige 
pædagogiske målgrupper. 
 

3.4.11.Planlægge, gennem-
føre og evaluere fysiske, musi-
ske, æstetiske, kulturelle og 
praktiske aktiviteter under 
hensyn til den pædagogiske 
målgruppes sundhed og triv-
sel. 

Læringsmål: 

 Du kan redgøre for, hvilke pædagogiske aktiviteter der har indflydelse på børn og 

unges sundhed og trivsel, med udgangspunkt i det brede sundhedsbegreb    
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 Du kan udvælge og tilrettelægge pædagogiske aktiviteter, der har betydning for 

børn og unges sundhed og trivsel 

 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og 

trivsel". 

Læringsindhold: 

 Sundhedsstyrelsen 

 Sundhedsfremmende aktiviteter til udvalgte målgrupper 
 Aktivitetshjulet og SMTTE modellen 

 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.8. Fysiske, mikrobiologiske 
og kemiske faktorer, der på-
virker hygiejnen. 
 

3.2.18. Sundheds- og hygiej-
neopgaver på den pædagogi-
ske arbejdsplads. 
 

3.3.8. Metoder til forebyggelse 
af institutionsinfektioner. 
 

3.3.15. Identifikation af for-
hold omkring sundhed og på-
pegning af sundheds- og hygi-
ejneopgaver på den pædago-
giske arbejdsplads.  

3.4.3. Udøve jobfunktionen 
under hensynstagen til de 
grundlæggende sikkerheds-
mæssige, arbejdsmiljømæs-
sige, ergonomiske og hygiejni-
ske principper og demonstrere 
afbrydelse af smitteveje i det 
pædagogiske arbejde. 

Læringsmål: 

 Du kan redegøre for de mest almindelige børnesygdomme og genkender de tilhø-
rende symptomer 

 Du kan definere forskellige former for smittespredning 

 Du kan forklare de hygiejniske principper der anvendes i det pædagogiske arbejde 
 Du kan udøve en hygiejnisk håndvask  

 Du kan håndtere rengøringsmidler og anvende dem hensigtsmæssigt 
 Du kan identificere områder, hvor sundheds og hygiejneopgaver skal indgå i det 

pædagogiske arbejde 

 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Sundhed og 

trivsel". 

Læringsindhold: 

 Børnesygdomme 
 Mikroorganismer 

 Smittespredning 
 Hygiejniske principper 

 Køkkenhygiejne 
 Miljøstyrelsen, rengøringsmidler- faremærkning 

 

Grundfag 

Idræt 1 dag 

 

Samfundsfag 2 dage 



 

34 
 

 

Læringsmetode: 

I temaet får du oplæg om sundhedsfaglige emner.  

Du arbejder i grupper med sundhedsfaglig emner, der tager udgangspunkt i udvalgte 

målgrupper og praksiseksempler. I grupperne agerer du og dine klassekammerater 

ansatte i daginstitutioner, og du skal arbejde eksperimenterende, undersøgende og 

reflekterende med sundhed og trivsel i daginstitutionen. 

Der vil være praksisnær undervisning, hvor du skal udføre forskellige arbejdsopgaver 

som har sundhedsfremmende karakter, for eksempel madlavning ud fra de officielle 

kostråd. 

Du skal formidle sundhedsfremmende tiltag til udvalgte målgrupper eks. aktiviteter til 

børn, formidling af sundhed og hygiejne i form af pjecer og film. 

Teamet afsluttes med et projekt 

Teamet afsluttes med en opgave omkring et udvalgt sundhedsfremmende tiltag. Der 

arbejdes parvis med opgaven. 

Projektets varighed: 1 dag 
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Tema 7: Arbejdsmiljø  
Varighed: 6 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du får kendskab til arbejdsmiljøregler i det pædagogiske arbejde både i forhold 

til det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering(APV)   

 at du får viden om ergonomi og kan koble det med praksis, og du instrueres i og 

opøver korrekt brug af arbejdsstillinger 

 

Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.7. Sikkerheds- og arbejds-
miljøorganisationen, herunder 
det psykiske arbejdsmiljø med 
fokus på trivsel og forebyg-
gelse af vold. 
  

  
 

3.3.6. Redskaber til at udøve 
jobfunktionen under hensyns-
tagen til de sikkerhedsmæs-
sige, arbejdsmiljømæssige og 
ergonomiske regler. 
 

3.3.9. Metoder til at forebygge 
psykisk og fysisk vold. 

3.4.3. Udøve jobfunktionen 
under hensynstagen til de 
grundlæggende sikkerheds-
mæssige, arbejdsmiljømæs-
sige, ergonomiske og hygiejni-
ske principper og demonstrere 
afbrydelse af smitteveje i det 
pædagogiske arbejde. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive, hvilke faktorer der har indflydelse på arbejdsmiljøet 

 Du kan definere betydningen af, at arbejde med konflikthåndtering  

 Du kan udvælge og anvende hensigtsmæssig kommunikation i det daglige arbejde 

som pædagogisk assistent 

 Du kan reflektere over din egen rolle i personalesamarbejdet ift. konflikthåndte-

ring.  

 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Arbejds-

miljø". 

Læringsindhold: 

 Fysisk og psykisk arbejdsmiljø 

 APV - arbejdsmarkedsregler - ret og pligt 
 Personalepolitik  

 Rygepolitik  
 Sundhedsfremmende tiltag 
 Anerkendende kommunikation  

 Konflikttrappen  
 Forebyggelse af vold 
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Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.9. Gældende ergonomiske 
principper ved jobudøvelsen. 
  

  
 
 

 
 

3.3.6. Redskaber til at udøve 
jobfunktionen under hensyns-
tagen til de sikkerhedsmæs-
sige, arbejdsmiljømæssige og 
ergonomiske regler. 
 

3.3.7. Demonstration af, hvor-
dan man indretter arbejdsste-
det og bruger sin krop efter 
gældende ergonomiske prin-
cipper. 

3.4.3. Udøve jobfunktionen 
under hensynstagen til de 
grundlæggende sikkerheds-
mæssige, arbejdsmiljømæs-
sige, ergonomiske og hygiejni-
ske principper og demonstrere 
afbrydelse af smitteveje i det 
pædagogiske arbejde. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive ergonomiske principper 

 Du kan udvælge og anvende korrekte arbejdsstillinger 

 Du kan definere hvordan man i det pædagogiske arbejde forebygge arbejdsskader 

 Du kan anvende hjælpemidler 

 Du kan redegøre for indretningens betydning for arbejdsmiljøet 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Arbejds-

miljø". 

Læringsindhold: 

 APV - fysisk arbejdsmiljø 

 Øvelser i korrekte arbejdsstillinger og ergonomi 

 Ergonomi ude på arbejdspladsen - undersøge ergonomiske problemstillinger i eks. 

vuggestue, børnehave, SFO og specialområdet 

 

Grundfag 

Idræt 1 dag 
 

Samfundsfag 2 dag 

 

Læringsmetode: 

I undervisningen formidles viden om arbejdsmiljø, som eksemplificeres igennem øvel-

ser og case arbejde for at fremme praksisnærhed og fremme din refleksion.   

Din forståelse for ergonomi opøves vha. instruktioner og praktiske øvelser.  

Du trænes i selvstændigt at opsøge viden om arbejdsmiljø på relevante hjemmesider.  

Temaet afsluttes med et projekt 

Temaet afsluttes med en formidling af specifikke tiltag, der skal fremme det gode ar-

bejdsmiljø på arbejdspladsen. Formidlingen kan indeholde elementer, der fremmer 

budskabet omkring det gode fysiske eller psykiske arbejdsmiljø i form af en kam-

pagne. Projektets varighed: 1 dag 
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Tema 8: Specialområdet   

Varighed: 4 dage 

Formålet med temaet er: 

 at du får viden og kendskab til specialområdet med særlig fokus på den lovgivende 

ramme 

 at du bliver præsenteret for grundlæggende pædagogiske og kommunikative til-

gange til målgruppen  

 at den daglige pædagogiske praksis med inklusion behandles i forhold til forskellige 

målgrupper  

 at du opøver forståelse for etik, empati og medbestemmelse, som en vigtig del af 

dit professionelle arbejde 

 

Mål og indhold for temaet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.23. Aktuelle metoder i det 
pædagogiske arbejde inden 
for handicap- og psykiatriom-
rådet, herunder kendskab til 
rehabilitering og faktorer der 
fremmer eller hæmmer men-
neskers motivation for egen-
omsorg. 

3.3.178 Demonstration af, 
hvordan man igangsætter re-
habiliterende pædagogiske ak-
tiviteter. 

3.4.9. Planlægge, gennemføre 
og evaluere pædagogiske ak-
tiviteter målrettet forskellige 
pædagogiske målgrupper. 

Læringsmål: 

 Du kan forklare begreberne nedsat fysisk-  og psykisk nedsat funktionsevne  

 Du har kendskab til hvordan man igangsætter rehabiliterende pædagogiske aktivi-

teter   

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområ-

det". 

Læringsindhold: 

 Introduktion til specialområdet og sundhedsvæsnets opbygning 

 Beskrivelse af forskellige grupper med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne   

 Rehabiliterende aktiviteter - mestring, kontrol over eget liv   

 Vygotsky - nærmeste udviklingszone i forhold til målgruppen 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.10. Relevant lovgivning, 
der vedrører samarbejdsflader 
på det pædagogiske arbejds-
marked, særligt i forhold til 

3.3.10. Forklaring af egen fag-
lig og professionel rolle i sam-
arbejdet med andre. 

3.4.3. Udøve jobfunktionen 
under hensynstagen til de 
grundlæggende sikkerheds-
mæssige, arbejdsmiljømæs-
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forskellige målgrupper i det 
pædagogiske arbejde. 
  

 
  
 

 
 

 
 

sige, ergonomiske og hygiejni-
ske principper og demonstrere 
afbrydelse af smitteveje i det 
pædagogiske arbejde. 
 

 

3.4.4. Deltage i det professio-
nelle samarbejde på tværs af 
faggrupper og forstå betydnin-
gen af at arbejde inden for re-
levant lovgivning, der vedrører 
samarbejdsflader på det pæ-
dagogiske arbejdsmarked i 
forhold til forskellige pædago-
giske målgrupper. 

 Læringsmål: 

 Du kan forklare din rolle som professionel i det tværfaglige samarbejde inden for 

specialområdet  

 Du kan definere, hvad serviceloven er 

 Du har kendskab til specialområdets opbygning inden for handicap og psykiatriom-

rådet  

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområ-

det". 

Læringsindhold: 

 Serviceloven  

 Special institutioner som en del af sundhedssystemet, og samarbejdspartnere i 
specialområdet 

 

Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.5. Kulturforståelse og ind-
dragelse af den pædagogiske 
målgruppe. 
  

 
  

3.3.17. Identifikation af for-
skellige pædagogiske mål-
grupper, herunder beskrivelse 
af målgruppens forudsætnin-
ger for udvikling 

3.4.12. Møde den pædagogi-
ske målgruppe, pårørende og 
kollegaer på en etisk og re-
spektfuld måde, herunder 
medvirke til at forebygge sim-
ple konflikter. 

 Læringsmål: 

 Du har indsigt i kulturelle aktiviteters betydning for specialområdet   

 Du har kendskab til inkluderende pædagogiske aktiviteter   

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområ-

det". 

Læringsindhold: 

 Kulturtilbud -  i institutionen og uden for institutionen   
 Kulturelle, æstetiske og musiske aktiviteter 
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Viden Færdigheder Kompetencer 

3.2.20. Inklusionsbegrebet i 
det pædagogiske arbejde. 
  

  
 
 

 
 

3.3.17. Identifikation af for-
skellige pædagogiske mål-
grupper, herunder beskrivelse 
af målgruppens forudsætnin-
ger for udvikling. 
 

3.3.21. Demonstration af, 
hvordan man møder den pæ-
dagogiske målgruppe og pårø-
rende på en etisk, empatisk 
og respektfuld måde. 

3.4.10. Indgå i det pædagogi-
ske arbejde med inklusion un-
der hensynstagen til den pæ-
dagogiske målgruppes forud-
sætninger for udvikling. 

Læringsmål: 

 Du kan beskrive nogle inkluderende pædagogiske aktiviteter 

 Du har kendskab til inkluderende pædagogiske aktiviteter   

 

For at nå læringsmålene skal du arbejde med følgende indhold i temaet "Specialområ-

det" 

Læringsndhold:  

 Inklusion og eksklusion   

 Inkluderende pædagogiske tiltag  
 Selv- og medbestemmelse 

 

Grundfag 

Samfundsfag 1 dag 
 

 

Læringsmetode: 

Undervisningen i temaet tager udgangspunkt i eksemplariske cases, der er med til 

fremme et nuanceret syn på specialområdet. For at fremme forståelsen for specialom-

rådets pædagogik laver du en fagordbog indeholdende fagsproget og lovgivningen.  

Igennem gruppearbejde fremmes din forståelse for de problematikker, der karakteri-

sere specialområdet igennem kollaborative samarbejdsformer, dialog og refleksion.  

Digitale teknologier inddrages som refleksionsværktøj og til konkrete eksempler, der 

kan anvendes i den pædagogiske praksis. Praksisnærhed opnås igennem casearbejde, 

dokumentarfilm og besøg af personale fra praksis.   
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Valgfag: Dansk, engelsk, bonusfag og/eller støttefag 

Varighed: 17 dage 

 
Har du godskrivning for dansk, vil du i denne periode arbejde med enten engelsk, bo-

nusfag eller støttefag i forhold til det uddannelsesspecifikke fag. 
Formålet med temaet er, at du opnår kompetencer inden for de/det valgte fag.  

 

Grundfagsbeskrivelse - Dansk 

Formål: 

 Du udvikler og styrker din sproglige bevidsthed, samt kommunikative og kulturelle 

kompetencer  

 Du udvikler din evne til at formulere dig mundtlig og skriftelig 

 Du udvikler dine evner til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse, 

udbytte og kritisk sans  

 Du styrker dine forudsætninger for at anvende det danske sprog hensigtsmæssigt i 

uddannelses- og arbejdsmæssige sammenhænge 

 

Grundfagsniveauer 

Niveau E, D eller C  

 

Fagmål for dansk:  

2.1.1 Kommunikation  

Niveau E  
 

Niveau D  
 

Niveau C  
 

1. Eleven kan kommuni-

kere reflekteret i almene 
og erhvervsfaglige situatio-
ner med brug af relevante 

tale-, lytte- og samtale-
strategier i forhold til for-

mål og situation 
 
2. Eleven kan kommuni-

kere hensigtsmæssig i 
samarbejde og samvær 

med andre 
 

3. Eleven kan vælge og 
anvende it og multimodale 
medier hensigtsmæssigt til 

kommunikation, informati-
onssøgning og formidling 

1. Eleven kan kommunikere 

reflekteret i komplekse al-
mene og erhvervsfaglige si-
tuationer med brug af rele-

vante tale-, lytte- og sam-
talestrategier i forhold til 

formål og situation 
 
2. Eleven kan diskutere og 

kommunikere hensigts-
mæssigt i samarbejde og 

samvær med andre og re-
flektere over forskellige for-

mer for kommunikation 
 
3. Eleven kan vælge og an-

vende it og multimodale 
medier hensigtsmæssigt og 

1. Eleven kan kommunikere 

reflekteret og nuanceret i 
komplekse almene og er-
hvervsfaglige situationer med 

brug af relevante tale-, lytte- 
og samtalestrategier i forhold 

til formål og situation 
 
2. Eleven kan diskutere, ar-

gumentere og kommunikere 
hensigtsmæssigt i samar-

bejde og samvær med andre 
og reflektere over samspillet 

mellem formål og forskellige 
former for kommunikation 
3. Eleven kan vælge og an-

vende it og multimodale me-
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4. Eleven kan skelne mel-

lem og reflektere over 
virksomheders interne og 

eksterne kommunikation 
 
5. Eleven kan demonstrere 

viden og bevidsthed om 
sproglige normer i diverse 

kontekster, herunder det 
konkrete erhverv og ele-
vens konkrete uddannel-

sesvalg 

reflekteret til kommunika-

tion, informationssøgning 
og formidling 

 
4. Eleven kan skelne mel-
lem, reflektere over og vur-

dere virksomheders interne 
og eksterne kommunikation 

 
5. Eleven kan forklare 
sproglige normer i diverse 

kontekster indenfor er-
hverv, uddannelse og sam-

fund 

dier hensigtsmæssigt, reflek-

teret og kritisk til kommuni-
kation, informationssøgning 

og formidling 
 
4. Eleven kan skelne mellem, 

reflektere over, vurdere og 
indgå i kritisk dialog om virk-

somheders interne og eks-
terne kommunikation 
 

5. Eleven kan forklare og re-
flektere over sproglige nor-

mer i diverse kontekster in-
denfor erhverv, uddannelse, 
samfund og danskfaget 

 

 

2.1.2 Læsning  

Niveau E  
 

Niveau D  
 

Niveau C  
 

1. Eleven kan læse og for-
stå teksters betydning i al-
mene og erhvervsmæssige 

sammenhænge og an-
vende relevante læsestra-

tegier i forhold til læsefor-
mål, teksttype og kontekst 
 

2. Eleven kan gennemføre 
målrettet og kritisk infor-

mationssøgning med rele-
vans for erhverv, uddan-
nelse og dagligdag 

 
3. Eleven kan ud fra læse-

formål og kendskab til 
teksttyper forberede, gen-
nemføre og redegøre for 

læsning med relevans for 
det konkrete erhverv, den 

konkrete uddannelse og 
dagligdagen 

1. Eleven kan læse, forstå 
og diskutere teksters betyd-
ning i almene og erhvervs-

mæssige sammenhænge og 
anvende relevante læsestra-

tegier i forhold til læsefor-
mål, teksttype og kontekst 
 

2. Eleven kan gennemføre 
målrettet og kritisk informa-

tionssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag 

 
3. Eleven kan ud fra læsefor-

mål, kontekst og kendskab 
til teksttyper forberede, gen-
nemføre og redegøre for 

læsning af relevans for er-
hverv, uddannelse og sam-

fund og efterfølgende disku-
tere disse læsninger 

1. Eleven kan læse, forstå 
og diskutere teksters betyd-
ning i almene og erhvervs-

mæssige sammenhænge og 
anvende relevante læsestra-

tegier i forhold til læsefor-
mål, teksttype og kontekst 
 

2. Eleven kan gennemføre 
målrettet og kritisk informa-

tionssøgning med relevans 
for erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag 

 
3. Eleven kan ud fra læsefor-

mål, kontekst og kendskab 
til teksttyper forberede og 
gennemføre læsning af rele-

vans for erhverv, uddannelse 
og samfund og efterfølgende 

indgå i kritisk dialog om 
denne læsning 

 

 

 



 

42 
 

2.1.3 Fortolkning  

Niveau E  

 

Niveau D  

 

Niveau C  

 

1. Eleven kan forholde 
sig til kultur, sprog, er-

hverv og uddannelse 
gennem analyse og dis-

kussion af tekster 
 
2. Eleven kan iagttage 

og analysere diverse 
tekster med relevans 

for det konkrete er-
hverv, den konkrete 

uddannelse og daglig-
dagen 

1. Eleven kan forholde sig til 
kultur, sprog, erhverv og ud-

dannelse gennem analyse og 
diskussion af tekster 

 
2. Eleven kan vælge og ana-
lysere diverse tekster, som 

er relateret til erhverv, ud-
dannelse, samfund og dag-

ligdag og anvende relevante 
analysemodeller 

 
3. Eleven kan tolke og/eller 
uddrage relevant betydning 

af tekster, relateret til er-
hverv, uddannelse, samfund 

og dagligdag, på grundlag af 
analyse og diskutere tolknin-
gen 

 
4. Eleven kan reflektere over 

og vurdere tekster relateret 
til erhverv, uddannelse, sam-
fund og dagligdag på grund-

lag af analyse 

1. Eleven kan forholde sig til 
kultur, sprog, historie, erhverv 

og uddannelse gennem analyse 
og diskussion af tekster 

 
2. Eleven kan vælge og analy-
sere diverse tekster, som er re-

lateret til erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag og an-

vende relevante analysemodel-
ler 

 
3. Eleven kan tolke og/eller ud-
drage relevant betydning af 

tekster, relateret til erhverv, hi-
storie, uddannelse, samfund og 

dagligdag, på grundlag af ana-
lyse og diskutere og vurdere 
tolkningen. 

 
4. Eleven kan metodisk reflek-

tere over og vurdere tekster re-
lateret til erhverv, uddannelse, 
samfund og dagligdag på 

grundlag af analyse og indgå i 
kritisk dialog om sin vurdering 

 
5. Eleven kan perspektivere 
tekster relateret til erhverv, hi-

storie, uddannelse, samfund og 
dagligdag på grundlag af ana-

lyse 
 

 

 

2.1.4 Fremstilling  

Niveau E  

 

Niveau D  

 

Niveau C  

 

1. Eleven kan anvende re-
levante skrivestrategier og 

udtrykke sig forståeligt og 
varieret i skrift, tale, lyd 

og billede i en form, der 

1. Eleven kan anvende re-
levante skrivestrategier og 

udtrykke sig forståeligt og 
varieret i skrift, tale, lyd og 

1. Eleven kan anvende rele-
vante skrivestrategier og ud-

trykke sig forståeligt, varieret 
og nuanceret i skrift, tale, lyd 
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passer til genre og situa-

tion 
 

2. Eleven kan planlægge, 
forberede og fremstille for-
holdsvis korrekte skriftlige 

og mundtlige tekster ved 
brug af teksttyper med di-

rekte relevans for det kon-
krete erhverv, den kon-
krete uddannelse og dag-

ligdagen 
 

3. Eleven kan gå i dialog 
om egne og andres skrift-
lige produkter fra erhverv 

og uddannelse, herunder 
om skriveformål, mål-

gruppe, genre og sprog 
 
4. Eleven kan vælge og 

anvende hensigtsmæssige 
repræsentationsformer 

med direkte relevans for 
det konkrete erhverv og 
den konkrete uddannelse 

billede i en form, der passer 

til genre og situation 
 

2. Eleven kan planlægge, 
forberede og fremstille for-
melt korrekte skriftlige og 

mundtlige tekster ved brug 
af teksttyper, der er rele-

vante i forhold til emner og 
kontekster inden for er-
hverv, uddannelse, sam-

fund og dagligdag 
 

3. Eleven kan sammenligne 
og gå i dialog i erhverv og 
uddannelse om egne og an-

dres skriftlige produkter, 
herunder skriveformål, mål-

gruppe, genre og sprog 
 
4. Eleven kan vælge og an-

vende hensigtsmæssige re-
præsentationsformer med 

relevans for erhverv og ud-
dannelse 

og billede i en form, der pas-

ser til genre og situation 
 

2. Eleven kan planlægge, for-
berede og fremstille formelt 
korrekte, varierede og nuan-

cerede skriftlige og mundtlige 
tekster ved brug af tekstty-

per, der er relevante i forhold 
til emner og kontekster inden 
for erhverv, uddannelse, sam-

fund og dagligdag 
 

3. Eleven kan sammenligne 
og gå i kritisk dialog med folk 
fra uddannelse og erhverv om 

egne og andres skriftlige pro-
dukter, herunder om skrive-

formål, målgruppe, genre og 
sproglig stil og grammatisk 
forståelse 

 
4. Eleven kan vælge, anvende 

og begrunde hensigtsmæssige 
repræsentationsformer med 
relevans for erhverv, uddan-

nelse og samfund 
 

 

Indhold: 

 Kommunikationsmodellen 

 Skrive, læse, samtale om: 

o Nyhedsbreve, invitationer, dagsordner, referater mm. 

 Skriftlig opgave. (Fx invitation til sommerfest i en børnehave. Hvilke virkemidler 

skal bruges for at nå en dobbeltmålgruppe – børn og forældre?) 

 Læse artikler og lave artikelanalyse med særligt fokus på kommunikationsmo-

dellen og layout 

 Skrive en informationsfolder, pjece, brochure eller lign.  

 Præsentere eget produkt  

 Grundlæggende analyse af noveller med praksisnært indhold 

 Introduktion til arbejdet med analyse 

 Læse noveller  

 Se kortfilm og producere egen lommefilm 

 Grundlæggende analyse af kortfilm med fokus på fortællingen 

 Grammatik og stavning 

 Introduktion til børnelitteratur 

 Læse ny og ældre børnelitteratur 

 Analysere forskellig børnelitteratur 
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 Dialogisk læsning 

 Læreroplæg om børnelitteraturen i et historisk perspektiv – og som genre. 

 Grundlæggende analyse af noveller med praksisnært indhold  

 Læse noveller  

 Producere skriftligt produkt eksempelvis resume/referat  

 Grammatik og stavning  

 Artikelanalyse med fokus på kildetyper, argumentationsformer, synspunkter og 

troværdighed 

 Skrive en artikel, informationsfolder, brochure eller lign., sundhedsfremmende 

tiltag for børn, forældre eller kollegaer 

 Præsentere eget produkt 

 

Læringsmetode: 

Undervisningen vil veksle mellem lærerstyrede oplæg, individuelt arbejde og arbejde i 
grupper. Teksterne, du møder i undervisningen, vil have relation til dit kommende job.  

 
Bedømmelse:  

Dansk afsluttes med standpunktsbedømmelse i forhold til målene for faget. Faget kan 

udtrækkes til eksamen.  
 
 

Grundfagsbeskrivelse – Engelsk 

Formål:  

Formålet med undervisningen i fremmedsprog er, at du udvikler fremmedsproglige vi-
den, færdigheder og kompetencer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og in-

ternationale kompetencer. 

Gennem arbejde med faget kan du opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold 
til erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. 

Du kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompeten-

ceudvikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopga-
ver, hvori fremmedsprog indgår. 

De faglige mål er inddelt i følgende fire områder: Kommunikation, kommunikations-

strategier, sprogbrug og sprogtilegnelse samt kultur- og samfundsforhold. 

 

Grundfagsniveauer:  

Niveau: E, D og C 
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Fagmål for engelsk  

 
2.1.1 Kommunikation  
Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau E  
 

Niveau D  
 

Niveau C  
 

1. Forstå hovedindholdet 

af talt fremmedsprog om 
udvalgte emner, 

2. forstå hovedindholdet 
af skrevne fremmedsprog-

lige tekster om udvalgte 
emner, 
 

3. udtrykke sig mundtligt 
med præcision i et sam-

menhængende sprog med 
afgrænset ordforråd inden 
for udvalgte afgrænsede 

emner, 
 

4. redegøre mundtligt for 
indholdet af de væsentlige 
informationer i udvalgte 

teksttyper inden for er-
hverv, 

 
5. redegøre for et forbe-
redt stofområde, 

 
6. deltage i samtaler og 

diskutere udvalgte emner, 
 
7. udtrykke sig skriftligt 

med præcision og i et 
sammenhængende sprog 

tilpasset emner og kon-
tekster, 
 

8. anvende og bearbejde 
viden og informationer 

skriftligt inden for ud-
valgte emner, tekster og 
situationer og 

 
9. anvende multimodale 

medier, dvs. ord, billeder, 
film, animation og lyd til 

1. Forstå indholdet af 

talt fremmedsprog om 
alsidige emner, 

 
2. forstå indholdet af 

skrevne fremmedsprog-
lige tekster om alsidige 
emner, 

 
3. udtrykke sig mundt-

ligt med præcision i et 
sammenhængende 
sprog med alsidigt ord-

forråd inden for varie-
rede emner, 

4. redegøre mundtligt 
for indholdet af de væ-
sentlige informationer i 

forskellige teksttyper, 
 

5. redegøre for, forklare 
og uddybe et forberedt 
stofområde, 

 
6. deltage aktivt i sam-

taler og diskutere alsi-
dige emner, 
 

7. udtrykke sig skriftligt 
med præcision og i et 

sammenhængende 
sprog tilpasset alsidige 
emner og kontekster, 

 
8. anvende, bearbejde 

og kommentere viden og 
informationer skriftligt 
inden for alsidige emner, 

tekster og situationer og 
 

1. Forstå indholdet af talt 

fremmedsprog om varierede 
og alsidige emner. 

 
2. forstå indholdet af 

skrevne fremmedsproglige 
tekster om alsidige og varie-
rede emner, 

 
3. udtrykke sig mundtligt 

med præcision i et sammen-
hængende sprog med alsi-
digt og varieret ordforråd in-

den for varierede emner, 
genrer og situationer, 

 
4. redegøre mundtligt for og 
forklare indholdet af alsidige 

og varierede tekster og 
teksttyper, 

 
5. redegøre for, forklare, ud-
dybe og kommentere et for-

beredt stofområde, 
 

6. tage initiativ til og deltage 
aktivt i samtaler og disku-
tere varierede og komplekse 

emner i et sprog afpasset til 
situation og samtalemøn-

ster, 
 
7. udtrykke sig skriftligt med 

høj grad af præcision og i et 
sammenhængende sprog af-

passet alsidige og kom-
plekse emner og kontekster, 
 

8. anvende, bearbejde og 
kommentere og analysere 

viden og informationer 
skriftligt inden for alsidige 
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at kommunikere mundtligt 
og skriftligt. 

9. anvende multimodale 
medier, dvs. ord, bille-

der, film, animation og 
lyd til at kommunikere 

mundtligt med sikker-
hed. 

og varierede emner, tekster 
og situationer og 

 
9. anvende multimodale me-

dier, dvs. ord, billeder, film, 
animation og lyd, til at kom-
munikere med sikkerhed og 

variation mundtligt og skrift-
ligt. 

 

2.1.2 Kommunikationsstrategier 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau E  
 

Niveau D og C  
 

1. Afprøve og anvende enkle lytte- og læ-
sestrategier hensigtsmæssigt i forhold til 
teksttype, situation og formål, 

 
2. afprøve hensigtsmæssige kommunikati-

onsstrategier, herunder bruge omskrivnin-
ger, overbegreber og synonymer, 
 

3. afprøve skrivestrategier efter skrivefor-
mål, herunder anvende viden om skrive-

processens faser, 
 
4. opsøge og anvende fagets hjælpemid-

ler, hensigtsmæssigt til oversættelse, stav-
ning, ordforråd, grammatik, stavekontrol, 

ordbogsopslag, kildesøgning, tekstproduk-
tion og 
 

5. anvende informationer og kilder, selv-
stændigt og kritisk. 

1. Vælge og anvende lytte- og læsestra-
tegier hensigtsmæssigt i forhold til tekst-
type, situation og formål, 

 
2. vælge hensigtsmæssige kommunikati-

onsstrategier, herunder bruge omskriv-
ninger, overbegreber og synonymer, 
 

3. vælge skrivestrategier efter skrivefor-
mål, herunder anvende viden om skrive-

processens faser, 
 
4. anvende fagets hjælpemidler hen-

sigtsmæssigt til oversættelse, stavning, 
ordforråd, grammatik, stavekontrol, ord-

bogsopslag, kildesøgning og tekstpro-
duktion og 
 

5. anvende informationer og kilder selv-
stændigt og kritisk. 

 

2.1.3 Sprogbrug og sprogtilegnelse 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau E  
 

Niveau D  
 

Niveau C  
 

1. Anvende et præcist og 
afgrænset ordforråd inden 
for udvalgte emner, 

 
2. udtale fremmedsproget 

klart, tydeligt og præcist 

1. Anvende et præcist og 
alsidigt ordforråd inden 
for relevante emner, 

 
2. udtale fremmedspro-

get klart, tydeligt og 

1. Anvende et præcist og 
varieret ordforråd inden 
for varierede relevante 

emner, 
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med et afgrænset og velde-
fineret ordforråd inden for 

udvalgte emner og i ud-
valgte situationer, 

 
3. tale og skrive fremmed-
sproget, så centrale gram-

matiske regler med betyd-
ning for hensigtsmæssig og 

effektiv kommunikation føl-
ges og 
 

4. anvende væsentlige og 
grundlæggende regler for 

opbygning af tekster med 
sans for struktur og sam-
menhæng inden for rele-

vante genrer, tekster og 
medie i erhverv, uddan-

nelse og samfund samt 
personlige og almene for-
hold. 

præcist med et alsidigt 
ordforråd inden for varie-

rede emner og kontek-
ster, 

 
3. tale og skrive frem-
medsproget så grammati-

ske regler med betydning 
for hensigtsmæssig og 

effektiv kommunikation 
følges med en høj grad af 
korrekt sprogbrug og 

 
4. anvende væsentlige 

regler for opbygning af 
tekster med sans for 
struktur og sammenhæng 

inden for relevante gen-
rer, tekster og medier i 

erhverv, uddannelse og 
samfund samt almene og 
personlige forhold. 

2. udtale fremmedsproget 
klart, tydeligt, flydende og 

præcist med et alsidigt 
ordforråd inden for varie-

rede og komplekse emner 
og kontekster, 
 

3. tale og skrive fremmed-
sproget så grammatiske 

regler med betydning for 
hensigtsmæssig og effek-
tiv kommunikation følges 

med sans for korrekt og 
varieret sprogbrug og 

 
4. anvende og forklare 
væsentlige regler for op-

bygning af tekster med 
sans for struktur og sam-

menhæng inden for rele-
vante genrer, tekster og 
medier i erhverv, uddan-

nelse og samfund samt 
personlige og almene for-

hold. 

 

2.1.4 Kultur- og samfundsforhold 

Undervisningens mål er, at eleven kan: 

Niveau E  Niveau D  Niveau C  

1. Opnå og anvende viden 
om adfærd, normer og 
værdier hos brugere af 

fremmedsproget i erhverv, 
samfund og i personlige 

og almene sammen-
hænge, 
 

2. drage sammenligninger 
og genkende forskelle 

mellem egen kultur og an-
dres kultur og 
 

3. anvende viden om er-
hverv, kultur og samfund i 

kontakten med menne-
sker, der bruger fremmed-

sproget som modersmål 

1. Opnå, anvende og re-
degøre for viden om ad-
færd, normer og værdier 

hos brugere af fremmed-
sproget i erhverv, sam-

fund og i personlige og al-
mene sammenhænge, 
 

2. drage sammenligninger 
og redegøre for forskelle 

mellem egen kultur og an-
dres kultur og 
 

3. anvende viden om er-
hverv, kultur og samfund i 

kontakten med menne-
sker, der bruger fremmed-

sproget som modersmål 

1. Opnå, anvende og re-
degøre for og reflektere 
over viden om adfærd, 

normer og værdier hos 
brugere af fremmedspro-

get i erhverv, samfund 
samt i personlige og al-
mene sammenhænge, 

 
2. drage sammenligninger 

mellem egen kultur og an-
dres kultur samt redegøre 
for og forklare disse for-

skelle og 
 

3. anvende viden om er-
hverv, kultur og samfund i 

kontakten med menne-



 

48 
 

eller som internationalt 
kommunikationsmiddel. 

eller som internationalt 
kommunikationsmiddel. 

sker, der bruger fremmed-
sproget som modersmål 

eller som internationalt 
kommunikationsmiddel. 

 

Læringsindhold 

Arbejdssproget er overvejende engelsk. 

Elevernes egen sprogproduktion i skrift og tale prioriteres højt. 

Der arbejdes ud fra det udvidede tekstbegreb. Tekstvalget omfatter således både fik-

tion, faktion, billeder og digitale teksttyper. 

Tekstvalget foretages efter teksternes relevans i forhold til elevens forudsætninger og 
det pædagogiske område generelt, samt ud fra deres aktualitet og relevans. 

Undervisningen tager udgangspunkt i sprogets anvendelse i praksis, i erhverv, uddan-
nelse, samfund og i almene og personlige sammenhænge og omfatter sprogbrug, om-
gangsformer, normer og sædvaner i sprogområdet. 

Dokumentation 
Den skriftlige dokumentation vægtes, men multimodale og digitale medier og tekstty-
per inddrages og anvendes aktivt i elevens dokumentation. 
Elevens dokumentation fordeles jævnt over undervisningen og integreres i arbejdet 
med kernestoffet samt tilrettelægges med progression. 
Elevens dokumentation omfatter teksttyper, som har relevans i forhold til det pæda-

gogiske område og fremtidige jobsituation i erhvervslivet, til elevens videre uddan-
nelse samt i forhold til elevens personlige udvikling. 
Det skriftlige arbejde omfatter processkrivning og erhvervskommunikativ skrivning. 
I engelskundervisningen arbejdes med begreber, modeller og metoder, der indgår i 
kommunikation, kommunikationsstrategier, sprogbrug og sprogtilegnelse, kultur- og 

samfundsforhold. 

Selvvalgt emne 

I undervisningen indgår et selvvalgt emne, som bestemmes i samråd mellem undervi-

ser og elev. Det selvvalgte emnes indhold tager udgangspunkt i det pædagogiske om-
råde eller uddannelse. Der udarbejdes en synopsis og et præsentationsmateriale. 

Hvis emnet allerede er behandlet i undervisningen, skal der være tale om en indholds-
mæssig fordybelse eller udvidelse i forhold hertil. 

Bedømmelse 

Faget afsluttes med en standpunktskarakter ift. fagets mål. Faget kan udtrækkes til 
eksamen.  

Læs mere om prøvebestemmelserne for Grundforløb 2 SOSU på skolens hjemmeside. 

http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
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Bonusfag og Støttefag 

Har du godskrivning for grundfag på GF2, skal du arbejde med et bonus- eller støtte-

fag. 

Bonusfag 

I disse uger skal du arbejde med faglig fordybelse i et fag eller emne, som du tænker, 

vil være interessant at blive klogere på. Det skal være emner, som er relevante for 

din uddannelse, og som giver dig øget indsigt i dit fagområde. Bonusfag er tilrettelagt 

således at du skal arbejde selvstændigt, enden individuelt eller i grupper.  

 

Støttefag 

Du skal arbejde med et støttefag, hvilket betyder, at du skal arbejde med et emne, 

som kan være svært for dig. Det er emner, som har betydning for din uddannelse og 

din læring. 
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Grundfagsprøve  

Varighed: 3 dage.  

 

Grundfagsprøve 

Du skal aflægge prøve i et grundfag.  

Grundfagsprøven udtrækkes i et af grundfagene:  

 Dansk   

 Engelsk  

Læs mere om prøvebestemmelserne for Grundforløb 2 PAU på skolens hjemmeside. 

 

  

http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
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Grundforløbsprøve og afslutning 

Varighed: 6 dage 

Formålet med det afsluttende tema er: 

 at du afslutter grundforløbet med en grundfagsprøve og en grundforløbsprøve, 
som kvalificerer dig til at søge ind på et hovedforløb 

 

 
Grundforløbsprøve Afslutning 

 
5 dage 

 
1 dag 

 

Grundforløbsprøve   

Formålet med grundforløbsprøven er, at du viser din opnåede viden og færdigheder. 

Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i kompetencemålene for det uddannelsesspe-

cifikke fag.  

Læs mere om prøvebestemmelser for Grundforløb 2 PAU på skolens hjemmeside.  

 

 

 

 

 

 

  

http://sosuranders.dk/elevomraade/proever/
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Grundfagsbeskrivelser 

I følgende afsnit beskrives grundfagene, som igennem grundforløbet understøtter det 

uddannelsesspecifikke fag. 

 

Grundfagsbeskrivelse - Samfundsfag  

 

Læringselement: Intro til uddannelsen  

1 dag  

Faglige mål: 

 
Niveau F  

1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt 
grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og ar-
gumenter, 

 
Niveau E  

1. Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 
begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter, 
 

 

Læringsmål: 

 Du skal kunne forstå at vores samfund er et produkt af en historisk udvikling  

 Du skal kunne argumentere for dine holdning i forhold til samfundets udvikling  

 Du skal kunne redegøre for de forskellige velfærdsmodeller  

 Du skal have kendskab til stat, region og kommune og deres forskellige opga-

ver og indbyrdes samarbejde  

 

Læringsindhold: 

 Intro til samfundsfag  

 Det historiske perspektiv på velfærdssamfundet  

 3 forskellige velfærdsmodeller  

 Socialpolitisk udvikling  

 Det offentlige Danmark – Stat, region og kommune  

 

Læringselement: Børn og unges udvikling  

1 dag  

Faglige mål: 
 
Niveau F  
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1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt 
grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og ar-

gumenter, 
 

Niveau E  
1. Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 
begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter, 

 
 

 

Læringsmål: 

 Du skal have viden om grundloven  

 Du skal have viden om demokrati og hvordan du kan arbejde med det i den 

pædagogiske praksis  

 Du skal vide hvordan en lov bliver skabt og implementeret  

 

Læringsindhold: 

 Demokrati  

 Grundloven  

 Magtens 3 deling – Folketinget, regeringen og domstolen  

 Fra ide til konkret lov  

 

Læringselement: Kommunikation og samarbejde  

1 dag  

Faglige mål: 
Niveau F  

1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt 
grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og ar-

gumenter, 
 
Niveau E  

2. bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herun-
der sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og 

internationale udvikling, 
 
4. redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, 

forbrug og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv, og 

 

Læringsmål: 

 Du skal vide hvad højkonjunktur og lavkonjunktur er  

 Du skal kunne redegøre for det økonomiske kredsløb generelt og de forskellige 

del elementer   
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Læringsindhold: 

 Højkonjunktur og lavkonjunktur 

 Det økonomiske kredsløb  

 

Læringselement: Pædagogik i daginstitutioner  

3 dage 

Faglige mål: 
Niveau F 

3. bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets ud-
vikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder, 

Niveau E 
2. bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herun-
der sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og 

internationale udvikling, 
 

4. redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, 
forbrug og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv, og 

 

Læringsmål: 

 Du skal vide at samfundet har udviklet sig fra til landbrugssamfund til informa-

tionssamfund  

 Du skal have kendskab til hvad der har indflydelse på udbyd og efterspørgsels 

 Du skal kunne redegør for hvordan vores samfund bruger naturressourcer og 

hvordan det påvirker vores miljø  

 Du skal kunne redegøre for hvad BNP og betalingsbalancen er  

 Du skal vide hvordan Danmark økonomisk konkurrence med andre lande  

 

Læringsindhold: 

 BNP og betalingsbalancen  

 Konkurrenceevnen  

 Udbud og efterspørgsels  

 Internationale samhandel og EU  

 Naturressourcer, produktionsfaktor og teknologi    

 

Læringselement: Sundhed og trivsel   

2 dage  

Faglige mål: 
Niveau F  
2. bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, poli-

tiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling, 
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5. bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for 
eget uddannelsesområde, 

6. foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige 
medier og 

7. identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betyd-
ningen af sociale medier i kommunikationen. 
Niveau E  

5. bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for 
eget uddannelsesområde, 

 

Læringsmål: 

 Du skal kunne forklare hvad socialisering er  

 Du skal kunne angive din rolle i dobbeltsocialisering  

 Du skal kunne beskrive begrebet socialt arv  

 Du skal være bevidst om din rolle i universal forebyggelse  

 Du skal redegøre for hvordan det senmoderne samfund påvirker dit arbejde  

 

Læringsindhold: 

 Livsformer og livsstil  

 Social arv  

 Socialisering og dobbeltsocialisering  

 Sociale medier  

 Det multikulturelle Danmark  

 

Læringselement: Arbejdsmiljø  

2 dag  

Faglige mål: 

Niveau F  
4. forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra vi-

den om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige sy-
stem, 
Niveau E  

1. Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 
begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter, 

Niveau E 
3. bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings 
betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale ar-

bejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbej-
dere, 

 

 

Læringsmål: 

 Du skal vide, hvilke rettigheder du har på arbejdsmarkedet  
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 Du skal vide, hvordan arbejdsmarkedet er organiseret 

 Du skal arbejde med, hvad der er af udfordringer ved den danske model   

 Du skal arbejde med, hvordan arbejdsmarkedet påvirkes af det internationale-

samarbejde og konkurrence  

 Du skal vide hvad globalisering er  

 Du skal have kenskab til EU indflydelse og betydning for dansk politik og øko-

nomi  

 

Læringsindhold: 

 Arbejdsmarkedet  

 Den danske model  

 Fagforeninger og fagforbund  

 A-Kassen  

 Lockout og strejke 

 Flexicurity     

 Globalisering  

 EU  

 Arbejdes kræfternes frie bevægelse  

 International samarbejde og konkurrence  

 

Læringselement: Specialområdet   

1 dag  

Faglige mål: 

Niveau F  
1. Formidle helt grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt 
grundlag afprøve egne synspunkter samt være bevidst om andres holdninger og ar-

gumenter 
2. bearbejde enkle og overskuelige eksempler på, hvilken betydning de sociale, poli-

tiske og teknologiske kræfter har for den aktuelle samfundsudvikling, 
3. bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundets ud-
vikling og udviklingen i private og offentlige virksomheder, 

4. forklare sin egen rolle og indflydelsesmulig-heder på arbejdsmarkedet ud fra vi-
den om virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige sy-

stem, 
5. bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for 
eget uddannelsesområde, 

6. foretage enkel informationssøgning om samfundsmæssige forhold fra forskellige 
medier og 

7. identificere forskellige mediers betydning for samfundsdebatten, herunder betyd-
ningen af sociale medier i kommunikationen. 
 

Niveau E  
1. Formidle grundlæggende samfundsfaglig viden og på et samfundsfagligt grundlag 

begrunde egne synspunkter og være bevidst om andres holdninger og argumenter, 
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2. bearbejde og diskutere enkle eksempler på samfundsøkonomiske forhold, herun-
der sammenhængen mellem samfundets økonomi og virksomhedernes nationale og 

internationale udvikling, 
3. bearbejde og diskutere enkle eksempler på den voksende internationaliserings 

betydning for Danmark, herunder inddrage EU-samarbejdet, den internationale ar-
bejdsdeling samt internationaliseringens betydning for virksomheder og medarbej-
dere, 

4. redegøre for og diskutere grundlæggende sammenhænge mellem produktion, 
forbrug og ressourceanvendelse i et internationalt perspektiv, og 

5. bearbejde enkle og overskuelige sociologiske problemstillinger med relevans for 
eget uddannelsesområde, 
 

 

 

Læringsmål: 

 Du skal læse en aktuel artikel, bearbejde den skriftligt og mundligt på en sam-

fundsfaglig måde  

 Du skal argumenter fagligt 

 Du skal inddrage sociologi, politik og økonomi 

 

 Læringsindhold: 

 Bedømmelse  

 Arbejde med pensum 

  

 

Grundfagsbeskrivelse - Psykologi  

  

Læringselement: Tema: Børn og unges udvikling  

Faglige mål: 

  

1. Kan iagttage basale psykologiske forhold og under vejledning identificere begreber og tanke-
gange, der vedrører det enkelte individ, dets udvikling og de grupper og sociale sammenhænge, 
det indgår i. 
  

2. Kan navngive og referere til elementære psykologiske problemstillinger med relevans for ele-
vens uddannelse eller erhverv. 
  

  

Læringsmål: 

 Du kan redegøre for hvorledes arv og miljø, her under kultur og samfundet har indflydelse på 

menneskets udvikling 
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 Du har en forståelse for begrebet identitet  

 Du kan redegøre for problemstillinger knyttet til identitetsdannelsen 

 Du har en forståelse for begreberne omsorg, omsorgsvigt og mønsterbryder 

  

Læringsindhold: 

 Mennesket udvikling – fra vugge til grav  

 Arv og miljø  

 Identitet  

 Omsorg, omsorgssvigt og mønsterbryder  

  

Læringselement: Tema: Kommunikation og samarbejde  

Faglige mål: 

  

3. Kan navngive og i afgrænset omfang beskrive kommunikationens, samarbejdets og samspil-
lets betydning med udgangspunkt i eksempler med erhvervsfaglig relevans. 
  

4. Kan identificere og analysere sproglige og ikke-sproglige udtryks- og adfærdsformer med ud-
gangspunkt i konkrete eksempler fra kendte situationer. 
  

5. Kan opfatte og identificere kommunikationsformer, der er bestemt af alder, køn og social- og 
kulturel baggrund, herunder situations- og rollebestemt kommunikation.  
  

  

Læringsmål: 

 Du har forståelse for gruppe processer og roller samt for hvorledes processerne kan påvirke 

kommunikation, samarbejde og samspils processerne   

 Du kan redegøre for non- verbal og verbal kommunikation samt identificere disse i kendte situ-

ationer f.eks i forbindelse med kollegasamarbejde     

 Du kan beskrive hvorledes alder, køn samt social- og kulturel baggrund har indflydelse på kom-

munikation og kan identificere dette  

 Du har en teoretiske forståelse for konflikter og en forståelse for konflikthåndtering  

  

Læringsindhold: 

 Non-verbal og verbal kommunikation  

 Gruppe processer og roller  

 Konflikter  

 Konflikthåndtering  
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Grundfagsbeskrivelse - Idræt 

Faglig mål for Idræt – niveau F 

Referere til grundlæggende principper for træning, deltage i forskellige former for 

idræt og bevægelsesaktiviteter, herunder medvirke i træningsprogrammer og enkle 

fysiologiske test, handle bevidst i forhold til de konkrete fysiske aktiviteters betydning 

for egen sundhed og grundlæggende kropsbevidsthed, samt anvende grundlæggende 

principper for at styrke sin fysiske form, referere til, hvordan man kan forebygge ska-

der ved arbejde eller træning. Medvirke til, at man enten i sin fritid eller på arbejds-

pladsen, kan forebygge fysiske skader og arbejde målrettet med at forebygge skader, 

ved arbejde eller træning. 

  

Læringselement: Børn og unges udvikling  

Kernestof 

  
2.2.2 Forskellige former for idræts og bevægelsesaktiviteter 

  

  

Læringsmål: 

 Du skal have en bevidsthed omkring egen rolle i idræts- og bevægelsesaktivite-

terne 

 Du skal tilegne dig viden om forskellige former for idræts- og bevægelsesaktivite-

ter til forskellige målgrupper 

 Du skal have en forståelse for igangsættelse af bevægelsesaktivitet til forskellige 

målgruppe 

 Du skal have viden om børn og unges sansemotoriske udvikling 

 

Læringsindhold: 

 Forskellige bevægelsesaktiviteter til forskellige målgrupper 

 Bevægelsesaktiviteter der har fokus på sansemotorik 

 Forhindringsbane med fokus på sansemotorik 

 Teori om igangsættelse af bevægelsesaktivitet 

  

  

Læringselement: Kommunikation og samarbejde 

Kernestof: 

 
2.2.1 – Aktiviteter, der er med til at fremme elevernes fysiske form og kropsbe-

vidsthed. 
 
2.2.5 Udvalgte elementer af fysiologiske og anatomisk viden 



 

60 
 

 
 

  

Læringsmål: 

 Du skal tilegne dig viden om egen fysiske form og kropsbevidsthed 

 Du skal have kendskab til hvordan du kan arbejde med andres fysiske form og 

kropsbevidsthed 

 Du skal have kendskab til hvordan du kan arbejde med andres kropsbevidsthed 

 

Læringsindhold: 

 Forskellige bevægelsesaktiviteter/øvelser med fokus på kropsbevidsthed  

 Massage 

 Samarbejdsøvelser 

 Cirkeltræning 

 Konditionstræning 

 Boldspil 

 Balance 

 

Læringselement: Aktiviteter, Lege og bevægelse 

Kernestof: 

 
2.2.1 Aktiviteter, der er med til at fremme elevernes fysiske form og kropsbe-
vidsthed 

  
2.2.2 Forskellige former for idræt og bevægelsesaktiviteter 

  
2.2.3 Grundlæggende principper for træning og træningsprogrammer 
 

2.2.4 – Begreber som sundhed, herunder livskvalitet og livsstil 
 

  

Læringsmål: 

 Du skal have kendskab og viden om hvordan du kan bruge naturen til idræt og be-

vægelsesaktiviteter 

 Du skal have en forståelse for hvordan du kan planlægge motion i naturen 

 Du skal have en indsigt i hvordan du kan bruge naturen til styrke og konditions-

træning 

 Du skal en forståelse for hvad forskellen er på Idræt, bevægelse og lege 

 Du skal have forståelse for hvordan idræt påvirker livskvaliteten 

 Du skal have en viden om hvorfor idræt er godt for børn og unges sundhed 

 Du skal have en forståelse for hvordan bevægelsesaktiviteter kan justeres 
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Læringsindhold: 

 Fysisk aktiviteter i naturen 

 Orienteringsløb 

 Løbetur 

 Styrketræning i naturen 

 Børn på besøg 

 Styrketræning i bevægelsesaktiviteter og lege 

 Bevægelsesaktiviteter hvor fokus er på kropsbevidsthed 

 Forskellen på Idræt, bevægelse og lege 

 Teori om livskvalitet i forhold til Idræt og bevægelse 

 Justering af bevægelsesaktiviteter i forhold til at kunne inkludere børn og unge 

  

  

Læringselement: Sundhed og trivsel 

Kernestof: 
 
2.2.4 - Begreber som sundhed herunder livskvalitet og livstil 

  

  

Læringsmål: 

 Du skal have en viden om hvordan kroppen og psyken har indflydelse på din fysi-

ske form 

 Du skal have kendskab og viden om hvordan sundhed, livskvalitet og livsstil påvir-

ker din fysiske form og kropsbevidsthed  

  

Læringsindhold: 

 Teori om livsstil 

 Egen sundhed og trivsel 

  

  

 Læringselement: Arbejdsmiljø 

Kernestof: 
2.2.6. Aktiviteter, der sigter på at styrke arbejdsmiljøet for den enkelte og andre 
  

2.2.7. Forebyggelse af fysiske skader ved træning og arbejde 
   

  



 

62 
 

Læringsmål: 

 Du skal have kendskab til vigtighed af forebyggelsen af skader 

 Du skal teoretisk viden om ergonomi og arbejdsstillinger 

 Du skal have kendskab til hvordan bevægelse kan påvirker dit arbejdsmiljø 

 Du skal have en viden omkring hvad en arbejdspladsvurdering er 

 Du skal kunne medvirke til at opretholde en god trivsel på arbejdspladsen  

 

Læringsindhold: 

 Styrketræning 

 Samarbejdsøvelser 

 APV 

 Egen rolle på arbejdspladsen 

 Ergonomi 
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Bilag1 

Blooms taksonomier kan inspirere til formulering af læringsmål. 

 

 

 


