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Generelt 
Reglerne i prøvebestemmelserne tager udgangspunkt i Undervisningsministeriets bekendtgø-
relse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser https://www.rets-
information.dk/eli/lta/2014/41 
 
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2499 
 
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsud-
dannelserne https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/555  
Bekendtgørelse om social- og sundhedshjælperuddannelsen, https://www.retsinforma-
tion.dk/eli/lta/2022/641  
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse nr. 262 af 20/03/2007. 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2007/262  
 
Der henvises til skolens lokale undervisningsplaner og generelle prøvebestemmelser. 
 

Prøver for elever på Social- og sundhedshjælperuddannelsen 
 
Prøve Tidspunkt 
1 grundfag (engelsk) eller 1 uddannelsesspecifikt fag. 
Faget udtrækkes. 

I slutningen af 2. skoleperiode 
 

Afsluttende prøve Ved afslutning af 3. skoleperiode 
 
Grundfag (engelsk) som eleven har som valgfag, vil indgå i prøvetrækningen. Hvis eleven ikke 
har grundfag som valgfag, trækkes alene blandt de uddannelsesspecifikke fag. 
 
Senest 7 hverdage før prøven oplyses eleven om, via Studie+ om, hvilket fag, der er udtrukket 
til prøve. 
 

Standpunktsbedømmelse 
Der gives en afsluttende standpunktskarakter efter 7-trins skalaen. Standpunktskarakteren ud-
trykker elevens opfyldelse af fagets mål. Karakteren afgives når faget er afsluttet og senest 
dagen inden eksamen. 
 
Standpunktskarakter i grundfaget Engelsk gives i det grundfagsniveau, som fremgår af elevens 
uddannelsesplan.  
 
Eleven gøres bekendt med standpunktsbedømmelsen senest dagen før prøveafholdelse. 
 
De uddannelsesspecifikke fag og evt. grundfag, der ikke udtrækkes til prøve, afsluttes med 
standpunktsbedømmelse. 
 
Forudsætninger for afsluttende prøve 
For at aflægge den afsluttende prøve, skal elevens uddannelsesspecifikke fag (bundne og valg-
fri) være bestået ved prøve eller standpunktsbedømmelse. 
 
Oplæringsperioderne skal være bedømt ”godkendt”, inden eleven kan gå op til den afsluttende 
prøve. 
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Bedømmere 
Der er ekstern censur ved prøverne og censor udpeges af skolen. 
 
Eksaminator  
Den fagansvarlige underviser. 
 
Censor  
Ved prøve i grundfag og uddannelsesspecifikke fag skal det være en fagansvarlig underviser 
fra en anden social - og sundhedsskole, der er bekendt med undervisningen på social- og 
sundhedshjælperuddannelsen og/eller social- og sundhedsassistentuddannelsen. 
 
Ved den afsluttende prøve skal det være en person fra social – og sundhedsuddannelsens op-
læringsområde med kendskab til på social- og sundhedshjælperuddannelsen og/eller social- og 
sundhedsassistentuddannelsen. 
 
 

Grundfagsprøve 
 

Engelsk - fremmedsprog 
Der afholdes prøve på niveau E, D eller C. 
 
Prøveform B er valgt. 
 
Adgang til prøve 
For at kunne indstille eleven til prøve i et grundfag, skal eleven have afleveret de obligatoriske 
skriftlige opgaver i faget. For at opgaverne kan godkendes, skal eleven selvstændigt have 
skrevet opgaverne, og der må ikke være tale om afskrift uden kildehenvisninger. 
 
Formål 
Formålet med faget er at udvikle elevens fremmedsproglige viden, færdigheder og kompeten-
cer, herunder fremme kommunikative, kulturelle og internationale kompetencer. 
 
Gennem arbejde med faget kan eleven opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til 
erhverv og samfund samt i almene og personlige sammenhænge. 
 
Eleven kan dermed styrke sine forudsætninger for mobilitet, beskæftigelse og kompetenceud-
vikling og forudsætninger for at kunne kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori frem-
medsprog indgår. 
 
Faglige mål  
Kommunikation 
 
Niveau E Niveau D Niveau C 
1. Forstå hovedindholdet af talt 
fremmedsprog om udvalgte em-
ner, 
2. forstå hovedindholdet af 
skrevne fremmedsproglige tek-
ster om udvalgte emner, 

1. Forstå indholdet af talt frem-
medsprog om alsidige emner, 
2. forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om al-
sidige emner, 

1. Forstå indholdet af talt frem-
medsprog om varierede og alsi-
dige emner. 
2. forstå indholdet af skrevne 
fremmedsproglige tekster om al-
sidige og varierede emner, 
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3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhæn-
gende sprog med afgrænset 
ordforråd inden for udvalgte af-
grænsede emner, 
4. redegøre mundtligt for indhol-
det af de væsentlige informatio-
ner i udvalgte teksttyper inden 
for erhverv, 
5. redegøre for et forberedt stof-
område, 
6. deltage i samtaler og disku-
tere udvalgte emner, 
7. udtrykke sig skriftligt med 
præcision og i et sammenhæn-
gende sprog tilpasset emner og 
kontekster, 
8. anvende og bearbejde viden 
og informationer skriftligt inden 
for udvalgte emner, tekster og 
situationer og 
9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, anima-
tion og lyd til at kommunikere 
mundtligt og skriftligt. 
 
 

3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhæn-
gende sprog med alsidigt ordfor-
råd inden for varierede emner, 
4. redegøre mundtligt for indhol-
det af de væsentlige informatio-
ner i forskellige teksttyper, 
5. redegøre for, forklare og ud-
dybe et forberedt stofområde, 
6. deltage aktivt i samtaler og 
diskutere alsidige emner, 
7. udtrykke sig skriftligt med 
præcision og i et sammenhæn-
gende sprog tilpasset alsidige 
emner og kontekster, 
8. anvende, bearbejde og kom-
mentere viden og informationer 
skriftligt inden for alsidige em-
ner, tekster og situationer og 
9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, anima-
tion og lyd til at kommunikere 
mundtligt med sikkerhed. 
 

3. udtrykke sig mundtligt med 
præcision i et sammenhæn-
gende sprog med alsidigt og va-
rieret ordforråd inden for varie-
rede emner, genrer og situatio-
ner, 
4. redegøre mundtligt for og for-
klare indholdet af alsidige og va-
rierede tekster og teksttyper, 
5. redegøre for, forklare, uddybe 
og kommentere et forberedt 
stofområde, 
6. tage initiativ til og deltage ak-
tivt i samtaler og diskutere vari-
erede og komplekse emner i et 
sprog afpasset til situation og 
samtalemønster, 
7. udtrykke sig skriftligt med høj 
grad af præcision og i et sam-
menhængende sprog afpasset 
alsidige og komplekse emner og 
kontekster, 
8. anvende, bearbejde og kom-
mentere og analysere viden og 
informationer skriftligt inden for 
alsidige og varierede emner, 
tekster og situationer og 
9. anvende multimodale medier, 
dvs. ord, billeder, film, anima-
tion og lyd, til at kommunikere 
med sikkerhed og variation 
mundtligt og skriftligt. 

 
Kommunikationsstrategier  
 
Niveau E Niveau D og C 
Afprøve og anvende enkle lytte- og læsestrategier 
hensigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation 
og formål, 
 
afprøve hensigtsmæssige kommunikationsstrate-
gier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 
og synonymer, 
 
afprøve skrivestrategier efter skriveformål, herun-
der anvende viden om skriveprocessens faser, 
 
opsøge og anvende fagets hjælpemidler, hen-
sigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildes-
øgning, tekstproduktion og 
 
anvende informationer og kilder, selvstændigt og 
kritisk. 
 

Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hen-
sigtsmæssigt i forhold til teksttype, situation og 
formål, 
 
vælge hensigtsmæssige kommunikationsstrate-
gier, herunder bruge omskrivninger, overbegreber 
og synonymer, 
 
vælge skrivestrategier efter skriveformål, herun-
der anvende viden om skriveprocessens faser, 
 
anvende fagets hjælpemidler hensigtsmæssigt til 
oversættelse, stavning, ordforråd, grammatik, 
stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og 
tekstproduktion og 
 
anvende informationer og kilder selvstændigt og 
kritisk. 
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Sprogbrug Sprogtilegnelse  
 
Niveau E Niveau D Niveau C 
Anvende et præcist og afgræn-
set ordforråd inden for udvalgte 
emner, 
 
Udtale fremmedsproget klart, 
tydeligt og præcist med et af-
grænset og veldefineret ordfor-
råd inden for udvalgte emner og 
i udvalgte situationer, 
 
Tale og skrive fremmedsproget, 
så centrale grammatiske regler 
med betydning for hensigts-
mæssig og effektiv kommunika-
tion følges og 
 
anvende væsentlige og grund-
læggende regler for opbygning 
af tekster med sans for struktur 
og sammenhæng inden for rele-
vante genrer, tekster og medie i 
erhverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene for-
hold. 
 

Anvende et præcist og alsidigt 
ordforråd inden for relevante 
emner, 
 
udtale fremmedsproget klart, ty-
deligt og præcist med et alsidigt 
ordforråd inden for varierede 
emner og kontekster, 
 
tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med be-
tydning for hensigtsmæssig og 
effektiv kommunikation følges 
med en høj grad af korrekt 
sprogbrug og 
 
anvende væsentlige regler for 
opbygning af tekster med sans 
for struktur og sammenhæng in-
den for relevante genrer, tekster 
og medier i erhverv, uddannelse 
og samfund samt almene og 
personlige forhold. 
  
 

Anvende et præcist og varieret 
ordforråd inden for varierede re-
levante emner, 
 
udtale fremmedsproget klart, ty-
deligt, flydende og præcist med 
et alsidigt ordforråd inden for 
varierede og komplekse emner 
og kontekster, 
 
tale og skrive fremmedsproget 
så grammatiske regler med be-
tydning for hensigtsmæssig og 
effektiv kommunikation følges 
med sans for korrekt og varieret 
sprogbrug og 
 
anvende og forklare væsentlige 
regler for opbygning af tekster 
med sans for struktur og sam-
menhæng inden for relevante 
genrer, tekster og medier i er-
hverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene for-
hold. 
 

 
 
Kultur- og samfundsforhold  
 
Niveau E Niveau D Niveau C 
Opnå og anvende viden om ad-
færd, normer og værdier hos 
brugere af fremmedsproget i er-
hverv, samfund og i personlige 
og almene sammenhænge, 
 
drage sammenligninger og gen-
kende forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-
medsproget som modersmål el-
ler som internationalt kommuni-
kationsmiddel. 
 

Opnå, anvende og redegøre for 
viden om adfærd, normer og 
værdier hos brugere af frem-
medsproget i erhverv, samfund 
og i personlige og almene sam-
menhænge, 
 
drage sammenligninger og rede-
gøre for forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-
medsproget som modersmål el-
ler som internationalt kommuni-
kationsmiddel. 
 

Opnå, anvende og redegøre for 
og reflektere over viden om ad-
færd, normer og værdier hos 
brugere af fremmedsproget i er-
hverv, samfund samt i person-
lige og almene sammenhænge, 
 
drage sammenligninger mellem 
egen kultur og andres kultur 
samt redegøre for og forklare 
disse forskelle og 
 
anvende viden om erhverv, kul-
tur og samfund i kontakten med 
mennesker, der bruger frem-
medsproget som modersmål el-
ler som internationalt kommuni-
kationsmiddel. 
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Prøveafholdelse (prøveform B) 
 
Der afholdes en individuel mundtlig prøve på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en 
ukendt opgave, udarbejdet af den prøveafholdende skole. 
 
Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning. 
 
De ukendte opgaver og det materiale, der indgår som grundlag for prøven, skal tilsammen 
dække de væsentlige faglige mål, som skolen har udvalgt til prøven. 
 
Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning umiddelbart forud for den fastsatte forberedel-
sestid, som er på 60 minutter. 

 
Eksaminationen af den enkelte elev varer ca. 30 minutter, inklusive votering. 
 
Eksaminationen er todelt. 
• Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af selvvalgt emne suppleret 

med uddybende spørgsmål fra eksaminator. 
• Anden del former sig som en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave. 
 
Elevens præstation helhedsbedømmes. 
 
Samtalen føres mellem elev og eksaminator.  
 
Censor har under eksaminationen mulighed for at stille uddybende spørgsmål til eleven. 
 
Eksaminationsgrundlag 
Eksaminationsgrundlaget ved prøven udgøres af skolens prøvespørgsmål og opgaver til eleven, 
af elevens selvvalgte emne samt af materiale, udarbejdet af eleven i forberedelsestiden (prø-
veform b). 
 
Bedømmelsesgrundlag 
Bedømmelsesgrundlaget udgøres af elevens mundtlige præstation ved prøven. 
 
I bedømmelsesgrundlaget kan indgå materiale udarbejdet af eleven i forberedelsestiden (prø-
veform b). 
 
Bedømmelseskriterier 
 
Engelsk niveau E 
 
Fagets udvalgte mål Karakte-

rer 
Bedømmelseskriterier 

2.1.1.1. forstå hovedindholdet af 
talt fremmedsprog om udvalgte 
emner, 
 

12 • Eleven kan med stor sikkerhed 
indgå i en dialog om relevante 
emner. 

• Eleven har et bredt ordforråd og 
anvender det nuanceret. 
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2.1.1.2. forstå hovedindholdet af 
skrevne fremmedsproglige tekster 
om udvalgte emner 
 
2.1.1.4. redegøre mundtligt for 
indholdet af de væsentlige informa-
tioner i udvalgte teksttyper inden 
for erhverv 
 
2.1.1.5. redegøre for et forberedt 
stofområde 
 
2.1.1.6. deltage i samtaler og dis-
kutere udvalgte emner 
 
2.1.4.2. drage sammenligninger og 
genkende forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur 
 

• Elevens udtale er tydelig og præ-
cis. 

• Eleven taler med grammatisk kor-
rekthed. 

7 • Eleven kan med sikkerhed indgå i 
en dialog om relevante emner. 

• Eleven har et stort ordforråd og 
anvender det hensigtsmæssigt. 

• Elevens udtale er overvejende ty-
delig og præcis. 

• Eleven taler med en rimelig grad 
af grammatisk korrekthed. 

02 • Eleven kan indgå i en simpel dia-
log om relevante emner. 

• Eleven har et enkelt ordforråd og 
har svært ved at bruge det. 

• Elevens udtale er mindre tydelig 
samt upræcis. 

• Eleven taler med ringe grad af 
grammatisk korrekthed. 

00 • Eleven kan ikke indgå i en simpel 
dialog og har ringe forståelse. 

• Eleven har et utilstrækkeligt ord-
forråd.  

• Elevens udtale er utydelig og 
upræcis. 

• Eleven taler ikke grammatisk kor-
rekt. 

 
 
Engelsk - Niveau D  

Fagets udvalgte mål  Karakte-
rer  

Bedømmelseskriterier  

2.1.1.1. forstå indholdet af talt 
fremmedsprog om alsidige emner  
  
2.1.1.2. forstå indholdet af 
skrevne fremmesproglige tekster 
om alsidige emner  
  
2.1.1.4. redegøre mundtligt for 
indholdet af de væsentlige informa-
tioner i forskellige teksttyper  
  
2.1.1.5. redegøre for, forklare og 
uddybe et forberedt stofområde.   
  
2.1.1.6. deltage aktivt i samtaler 
og diskutere alsidige emner  
  

12  • Eleven kan med stor sikkerhed indgå i 
en dialog om relevante emner.  

• Eleven har et bredt ordforråd og anven-
der det nuanceret.  

• Elevens udtale er tydelig og præcis.  
• Eleven taler med grammatisk korrekt-

hed.  
7  • Eleven kan med sikkerhed indgå i en di-

alog om relevante emner.  
• Eleven har et stort ordforråd og anven-

der det hensigtsmæssigt.  
• Elevens udtale er overvejende tydelig og 

præcis.  
• Eleven taler med en rimelig grad af 

grammatisk korrekthed.  
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2.1.4.2. drage sammenligninger og 
redegøre for forskelle mellem egen 
kultur og andres kultur.  
  

02  • Eleven kan indgå i en simpel dialog om 
relevante emner.  

• Eleven har et enkelt ordforråd og har 
svært ved at bruge det.  

• Elevens udtale er mindre tydelig samt 
upræcis.  

• Eleven taler med ringe grad af gramma-
tisk korrekthed.  

00  • Eleven kan ikke indgå i en simpel dialog 
og har ringe forståelse.  

• Eleven har et utilstrækkeligt ordforråd.   
• Elevens udtale er utydelig og upræcis.  
• Eleven taler ikke grammatisk korrekt.  

  
 
 

Hvis eleven har niveau D- kan eleven vælge at gå op på C-niveau. 
  

Engelsk - Niveau C  
Fagets udvalgte mål  Karakte-

rer  
Bedømmelseskriterier  

2.1.1.1. forstå indholdet af talt 
fremmedsprog om varierede og al-
sidige emner  
  
2.1.1.2. forstå indholdet af 
skrevne fremmedsproglige tekster 
om alsidige og varierede emner  
  
2.1.1.4. redegøre mundtligt for og 
forklare indholdet af alsidige og va-
rierede tekster og teksttyper   
  
2.1.1.5. redegøre for, forklare, ud-
dybe og kommentere et forberedt 
stofområde  
  
2.1.1.6. tage initiativ til og deltage 
aktivt i samtaler og diskutere varie-
rede og komplekse emner i sprog 
afpasset til situation og samtale-
mønster  
  
2.1.4.2. drage sammenligninger 
mellem egen kultur og andres kul-
tur samt redegøre for og forklare 
disse forskelle.  
  

12  • Eleven kan med stor sikkerhed indgå i en 
dialog om relevante emner.  

• Eleven har et bredt ordforråd og anvender 
det nuanceret.  

• Elevens udtale er tydelig og præcis.  
• Eleven taler med grammatisk korrekthed.  

7  • Eleven kan med sikkerhed indgå i en dia-
log om relevante emner.  

• Eleven har et stort ordforråd og anvender 
det hensigtsmæssigt.  

• Elevens udtale er overvejende tydelig og 
præcis.  

• Eleven taler med en rimelig grad af gram-
matisk korrekthed.  

02  • Eleven kan indgå i en simpel dialog om re-
levante emner.  

• Eleven har et enkelt ordforråd og har 
svært ved at bruge det.  

• Elevens udtale er mindre tydelig samt 
upræcis.  

• Eleven taler med ringe grad af gramma-
tisk korrekthed.  

00  • Eleven kan ikke indgå i en simpel dialog 
og har ringe forståelse.  
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• Eleven har et utilstrækkeligt ordforråd.   
• Elevens udtale er utydelig og upræcis.  
• Eleven taler ikke grammatisk korrekt.  

  
 
 
 
Eksempler på mangler i forhold til bedømmelseskriterierne ovenfor:    

12-tal: ingen eller få    
• En glemt glose, som eleven kan forklare med andre ord.    
• Forkert anvendt grammatik, som eleven selv retter.    
• Eleven laver en udtalefejl, men retter sig selv.    
• Eleven resonerer sig frem til et svar på et spørgsmål, han/hun ikke umiddelbart kan 

svare på.    
7-tal:     

• En glemt glose, som eleven med støtte kan forklare med andre ord.    
• Forkert anvendt grammatik, som eleven retter med hjælp.    
• Eleven laver udtalefejl, men retter dem med hjælp, når vedkommende bliver gjort 

opmærksom på det.  
• Eleven kan med støtte finde frem til svar på spørgsmål, han/hun ikke umiddelbart 

kan svare på.    
02-tal:     
• Eleven glemmer mange gloser, men med meget hjælpe og støtte kan nogle af dem forkla-

res med andre ord.  
• Eleven laver mange grammatiske fejl og har svært ved at danne syntaktisk korrekte sæt-

ninger.  
• Elevens udtale og intonation spærrer vejen for forståelsen af det talte sprog.  
• Selv med støtte har eleven vanskeligt ved at svare på spørgsmål.  
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Prøve i et uddannelsesspecifikt fag 
 
Formål:  
Formålet er at give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens faglige kompetencer med 
udgangspunkt i fagmålene for det udtrukne uddannelsesspecifikke fag, som det fremgår af be-
kendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/641  
 
 
Der er i alt afsat 4 hverdage til afvikling af prøven, inklusiv prøvedage. 
 
Mål:  
Fagmålene for det enkelte uddannelsesspecifikke fag. 
 
Bedømmelsesgrundlag: 
Der tages udgangspunkt i en case, der er udarbejdet af den fagansvarlige underviser.  
 
Casen danner grundlag for problemstillinger fra praksis, der repræsenterer relevante områder 
af fagmålene for det enkelte uddannelsesspecifikke fag. 
 
Der afsættes 30 minutter til eksaminationen inkl. votering pr. elev. 
De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg.  
 
Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra elevens oplæg, ca-
sen og fagmålene for det aktuelle uddannelsesspecifikke fag. 
 
Censor kan stille uddybende spørgsmål.  
 
 
Trækning af case:  
Eleven trækker mellem mindst fire cases.  
 
Ved trækningen skal eksaminator, samt en repræsentant fra skolens ledelse eller en person 
udpeget af skolens ledelse være til stede. 
 
Forberedelse må foregå individuelt eller i samarbejde med andre elever. 
 
Tidsramme:  
Dag 1: 8.30-10.45 Introduktion til prøve 
Dag 1: Casen trækkes kl. 11.00, hvorefter der er tre lektioner til rådighed med en under-

viser til opklarende spørgsmål.  
Dag 2: Forberedelse til prøve, uden mulighed for vejledning. 
Dag 3 og 4:  Prøve. 
 
 
Votering:  
Eleven forlader lokalet under voteringen. 
Bedømmelsen omfatter den mundtlige præsentation. 
 
Anvendelse af hjælpemidler:  
Det er tilladt at medbringe hjælpemidler til eksaminationen f.eks. videoklip, plancher, noter, 
power point eller lignende i forbindelse med oplægget til eksaminationen. 
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Det er dog kun den mundtlige præstation, der indgår i bedømmelsen. 
 
Bedømmelseskriterier   
 
Social- og sundhedshjælperens rolle, avanceret 
 
Fagets udvalgte mål Karakter Bedømmelseskriterier 
1. Eleven kan anvende viden om so-
cial- og sundhedsvæsenets opbyg-
ning og lovgivning, herunder menne-
skeretlige principper, tavshedspligt, 
aktindsigt og samtykke til at kunne 
varetage social- og sundhedshjælpe-
rens arbejdsområde.  
 
2. Eleven kan anvende viden om Ser-
viceloven og Sundhedsloven, herun-
der regler for delegering, som 
ramme for social- og sundhedshjæl-
perens opgaver til at udvælge og va-
retage arbejdsopgaver inden for 
eget kompetenceområde.  
 
3. Eleven kan anvende viden om lov-
givning og lokale retningslinjer for 
utilsigtede hændelser til at deltage i 
samt tage medansvar for kvalitets-
udvikling af praksis.  
 
4. Eleven kan anvende viden om so-
cial- og sundhedspolitiske målsæt-
ninger, sundhedsaftaler og visitati-
onssystem til at reflektere over vare-
tagelsen af arbejdet som social- og 
sundhedshjælper.  
 
5. Eleven kan anvende viden om lo-
kalt fastlagte kvalitetsstandarder, 
ydelseskataloger og serviceniveauer 
til at prioritere opgaver i forhold til 
borgerens behov og funktionsni-
veau.  
 
6. Eleven kan anvende viden om ar-
bejdspladsens organisering, rettighe-
der som fag- og myndighedsperson, 
og mulighed for medarbejderindfly-
delse til selvstændigt at kunne tage 

12 - Eleven kan analysere situationen fyldestgø-
rende  

- Eleven anvender, kan forklare og vurdere valg 
af fagbegreber og teori 

- Eleven skal kunne argumentere fagligt og be-
grunde i forhold til praksis i en faglig dialog 

- Eleven udviser stort overblik og kan udtøm-
mende forklare årsagssammenhænge   

7 - Eleven kan analysere situationen  
- Eleven anvender og kan forklare fagbegreber 

og teori 
- Eleven skal kunne argumentere fagligt i en fag-

lig dialog 
- Eleven udviser overblik og kan forklare årsags-

sammenhænge  
02 - Eleven kan i begrænset omfang analysere situa-

tionen  
- Eleven udviser et begrænset kendskab til fagbe-

greber og teori 
- Eleven har svært ved at argumentere fagligt og 

indgå i en faglig dialog 
- Eleven udviser ringe overblik i eksamenssituati-

onen og har svært ved at forklare årsagssam-
menhænge  

00 - Eleven kan i utilstrækkelig grad analysere situa-
tionen  

- Eleven kender få eller ingen fagbegreber og te-
orier 

- Eleven kan ikke argumentere fagligt og indgår 
ikke i en faglig dialog 

- Eleven udviser intet overblik og er ikke i stand 
til at forklare årsagssammenhænge  
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medansvar for trivsel på arbejds-
pladsen.  
 
7. Eleven kan, som fag- og myndig-
hedsperson, anvende viden om be-
tydningen af tværsektoriel og tvær-
faglig kommunikation og samar-
bejde, herunder dokumentation og 
videregivelse af faglige informatio-
ner til at skabe struktur og sammen-
hængende forløb for borgeren.  
 
8. Eleven kan anvende viden om re-
levante samarbejdspartneres ar-
bejdsområder til at foretage rele-
vante observationer af borgeren in-
den henvendelse til andre fagperso-
ner.  
 

 
 
 
Mødet med borgeren, avanceret 
 
Fagets udvalgte mål Karak-

ter 
Bedømmelseskriterier 

1.Eleven kan anvende viden om men-
neskesyn, etik og borgerens rettighe-
der til at reflektere over etiske dilem-
maer, herunder ligebehandling, religi-
onsfrihed, retten til seksualitet og ret-
ten til et socialt liv, i den professio-
nelle omsorg.  
 
2. Eleven kan i mødet med borgeren 
anvende viden om egen og andres kul-
tur, ikke-diskrimination, samt betyd-
ning af livshistorie til i et involverende 
samarbejde med borgeren at under-
støtte et meningsfuldt hverdagsliv.  
 
3. Eleven kan anvende viden om kom-
munikation til at etablere og fastholde 
en professionel relation i mødet med 
borgeren og de pårørende.  
 

12 - Eleven kan analysere situationen fyldestgø-
rende  

- Eleven anvender, kan forklare og vurdere valg 
af fagbegreber og teori 

- Eleven skal kunne argumentere fagligt og be-
grunde i forhold til praksis i en faglig dialog 

- Eleven udviser stort overblik og kan udtøm-
mende forklare årsagssammenhænge   

7 - Eleven kan analysere situationen  
- Eleven anvender og kan forklare fagbegreber 

og teori 
- Eleven skal kunne argumentere fagligt i en fag-

lig dialog 
- Eleven udviser overblik og kan forklare årsags-

sammenhænge  
02 - Eleven kan i begrænset omfang analysere situa-

tionen  
- Eleven udviser et begrænset kendskab til fagbe-

greber og teori 
- Eleven har svært ved at argumentere fagligt og 

indgå i en faglig dialog 
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4. Eleven kan anvende viden om kom-
munikation, samarbejde og konflikt-
håndtering i mødet med borgeren til 
selvstændigt at medvirke til udvikling 
af et godt psykisk arbejdsmiljø.  
 
5. Eleven kan anvende viden om reha-
bilitering i hverdagslivet til at kunne 
arbejde understøttende og involve-
rende i samarbejdet med borgeren og 
pårørende, herunder med støttet be-
slutningstagen hos borgeren.  
 
6. Eleven kan anvende viden om 
mundtligt og skriftligt fagsprog til at 
formidle og dokumentere observatio-
ner hos borgeren.  
 
7. Eleven kan anvende viden om 
grundlæggende behov, observations-
metoder og vurdering af fysisk, psykisk 
og social sundhedstilstand til at kunne 
motivere og guide borgeren til egen-
omsorg.  
 
8. Eleven kan anvende viden om red-
skaber til at forebygge udadreage-
rende adfærd og magtanvendelse til 
at forklare og arbejde med, hvordan 
respekt og værdighed bevares i plejen 
af borgeren, herunder borgere med 
demens.  

 

- Eleven udviser ringe overblik i eksamenssituati-
onen og har svært ved at forklare årsagssam-
menhænge  

00 - Eleven kan i utilstrækkelig grad analysere situa-
tionen  

- Eleven kender få eller ingen fagbegreber og te-
orier 

- Eleven kan ikke argumentere fagligt og indgår 
ikke i en faglig dialog 

- Eleven udviser intet overblik og er ikke i stand 
til at forklare årsagssammenhænge  

 
 
 
 
 
Personlig hjælp, omsorg og pleje, avanceret 
 
Fagets udvalgte mål Karak-

ter 
Bedømmelseskriterier 

1.Eleven kan anvende viden om men-
neskets grundlæggende behov og 
funktionsniveau til i samarbejde med 

12 - Eleven kan analysere situationen fyldestgø-
rende  

- Eleven anvender, kan forklare og vurdere valg 
af fagbegreber og teori 
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borgeren at planlægge, udføre og eva-
luere pleje- og omsorgsopgaver, der 
fremmer borgerens egenomsorg.  
  
2. Eleven kan anvende viden om hygi-
ejniske principper og procedurer for 
madhåndtering, skift af sengelinned, 
sortering af vasketøj og rengøring til 
selvstændigt at forebygge smitte-
spredning og afbryde smitteveje til 
selvstændigt at udføre praktiske opga-
ver i hjemmet.  
  
3. Eleven kan anvende viden om hygi-
ejniske principper, afbrydelse af smit-
teveje, procedurer for personlig hygi-
ejne, mund- og tandpleje samt medi-
cinhåndtering som delegeret opgave, 
til selvstændigt at udføre pleje- og 
omsorgsopgaver hos borgeren.  
  
4. Eleven kan anvende viden om relati-
ons dannelse, kommunikation og sam-
arbejde i den rehabiliterende indsats 
til at kunne involvere og aktivere bor-
geren i prioriteringen og udførelsen af 
praktisk og personlig hjælp.  
		
5. Eleven kan anvende viden om al-
derssvækkede borgeres funktionsni-
veau, behov og hyppigst forekom-
mende kroniske sygdomme til at 
kunne planlægge, udføre og evaluere 
personlig hygiejne og plejeopgaver 
med omsorg og respekt for det en-
kelte menneske.  
  
6. Eleven kan, med udgangspunkt i 
Sundhedsstyrelsens Værktøjer til tidlig 
opsporing, anvende viden om princip-
perne for observation af borgerens al-
mene sundhedstilstand til at kunne re-
agere hensigtsmæssigt herpå, herun-
der varetage dokumentation og tage 
kontakt til relevante fagpersoner.  
  
7. Eleven kan anvende viden om krop-
pens opbygning og funktion, herunder 

- Eleven skal kunne argumentere fagligt og be-
grunde i forhold til praksis i en faglig dialog 

- Eleven udviser stort overblik og kan udtøm-
mende forklare årsagssammenhænge   

7 - Eleven kan analysere situationen  
- Eleven anvender og kan forklare fagbegreber 

og teori 
- Eleven skal kunne argumentere fagligt i en fag-

lig dialog 
- Eleven udviser overblik og kan forklare årsags-

sammenhænge  
02 - Eleven kan i begrænset omfang analysere situa-

tionen  
- Eleven udviser et begrænset kendskab til fagbe-

greber og teori 
- Eleven har svært ved at argumentere fagligt og 

indgå i en faglig dialog 
- Eleven udviser ringe overblik i eksamenssituati-

onen og har svært ved at forklare årsagssam-
menhænge  

00 - Eleven kan i utilstrækkelig grad analysere situa-
tionen  

- Eleven kender få eller ingen fagbegreber og te-
orier 

- Eleven kan ikke argumentere fagligt og indgår 
ikke i en faglig dialog 

- Eleven udviser intet overblik og er ikke i stand 
til at forklare årsagssammenhænge  
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den fysiske og psykiske aldringsproces, 
til at kunne observere og identificere 
typiske symptomer på ændret adfærd 
samt iværksætte relevante handlinger.  
  
8. Eleven kan anvende viden om digi-
tale redskaber til at vejlede og støtte 
den ældre borger i adgangen til det di-
gitale Danmark.  
  
9. Eleven kan anvende viden om de 
hyppigst forekommende demenssyg-
domme, deres årsager, symptomer og 
udvikling til at forklare demenssyg-
dommes betydning for borgerens 
hverdagsliv.  
  
10. Eleven kan anvende viden om den 
ældre borgers mulige symptomer ved 
tilstande som fx cystitis, smerter, væ-
skemangel og udvikling af delir til at 
kunne tilrettelægge og udføre pleje, 
omsorg og støtte til borgeren.  
  
11. Generhvervelse af førstehjælp på 
erhvervsuddannelserne  

  
 
 
 
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, avanceret 
 
Fagets udvalgte mål Karak-

ter 
Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om 
den rehabiliterende tilgang til 
at kunne involvere borgeren, 
under hensyn til dennes funk-
tionsevne, i valg og planlæg-
ning af aktiviteter der frem-
mer borgerens trivsel og 
handlekompetence.  

 
2. Eleven kan anvende viden om 

relations dannelse, kommuni-
kation, samarbejde og borger-

12 - Eleven kan analysere situationen fyldestgø-
rende  

- Eleven anvender, kan forklare og vurdere valg 
af fagbegreber og teori 

- Eleven skal kunne argumentere fagligt og be-
grunde i forhold til praksis i en faglig dialog 

- Eleven udviser stort overblik og kan udtøm-
mende forklare årsagssammenhænge   

7 - Eleven kan analysere situationen  
- Eleven anvender og kan forklare fagbegreber 

og teori 
- Eleven skal kunne argumentere fagligt i en fag-

lig dialog 
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inddragelse til at kunne un-
derstøtte borgerens selvbe-
stemmelsesret i eget liv.  

 
3. Eleven kan anvende viden om 

normal aldring og livsstilssyg-
domme til at kunne arbejde 
forebyggende samt vejlede 
borgeren i sunde valg.  

 
4. Eleven kan anvende viden om 

ernæringsrigtig kost, anret-
ning af mad og måltidets be-
tydning til i samarbejde med 
borgeren og pårørende at 
kunne igangsætte forebyg-
gende og sundhedsfrem-
mende tiltag samt sikre en 
hensigtsmæssig ernæring.  

 
5. Eleven kan anvende viden om 

lokale forebyggelsespakker til 
at informere og vejlede borge-
ren om valg og brug af rele-
vante tilbud.  

 
6. Eleven kan anvende viden om 

inddragelse af pårørende og 
frivillige til at kunne samar-
bejde om at tilrettelægge in-
tellektuelle, sociale, kulturelle, 
fysiske og kreative aktiviteter 
ud fra en rehabiliterende til-
gang.  

 
7. Eleven kan anvende viden om 

plejeplaner og træningsplaner 
til at kunne arbejde målrettet 
med borgerens rehabilite-
ringsforløb ud fra et helheds-
orienteret perspektiv.  

 
8. Eleven kan anvende viden om 

netværkets betydning for bor-
gerens mestring af rehabilite-
ringsfor-løbet og kan støtte 
borgeren i netværksskabelse, 
herunder anvende muligheder 

- Eleven udviser overblik og kan forklare årsags-
sammenhænge  

02 - Eleven kan i begrænset omfang analysere situa-
tionen  

- Eleven udviser et begrænset kendskab til fagbe-
greber og teori 

- Eleven har svært ved at argumentere fagligt og 
indgå i en faglig dialog 

- Eleven udviser ringe overblik i eksamenssituati-
onen og har svært ved at forklare årsagssam-
menhænge  

00 - Eleven kan i utilstrækkelig grad analysere situa-
tionen  

- Eleven kender få eller ingen fagbegreber og te-
orier 

- Eleven kan ikke argumentere fagligt og indgår 
ikke i en faglig dialog 

- Eleven udviser intet overblik og er ikke i stand 
til at forklare årsagssammenhænge  
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for støtte i de frivillige net-
værk.  

 
9. Eleven kan anvende viden om 

kommunikationsformer, som 
kan motivere borgeren til 
egenomsorg i det forebyg-
gende og rehabiliterende ar-
bejde.  

 
10. Eleven kan anvende viden om 

arbejdsmiljø og ergonomi til 
selvstændigt at planlægge og 
udføre forflytningsopgaver, 
herunder forebygge arbejds-
betingede belastninger og ar-
bejdsulykker ved hjælp af vel-
færdsteknologi, hjælpemidler 
og ergonomiske teknikker.  

 
11. Eleven kan anvende viden om 

velfærdsteknologi til at kunne 
vejlede borgeren i brugen af 
teknologi, der kan understøtte 
borgerens funktionsevne og 
mestring af hverdagslivet.  

 

 

  

 
 
 
 
 
Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering, ekspert 
 
Fagets udvalgte mål Karak-

ter 
Bedømmelseskriterier 

1. Eleven kan anvende viden om 
den rehabiliterende tilgang til 
at kunne involvere borgeren, 
under hensyn til dennes funk-
tionsevne, i sammenligning, 

12 - Eleven kan analysere situationen fyldestgø-
rende  

- Eleven anvender, kan forklare og vurdere valg 
af fagbegreber og teori 

- Eleven skal kunne argumentere fagligt og be-
grunde i forhold til praksis i en faglig dialog 
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valg og planlægning af aktivi-
teter der fremmer borgerens 
trivsel og handlekompetence.  

 
2. Eleven kan anvende viden om 

relations dannelse, kommuni-
kation, samarbejde og borger-
inddragelse til at kunne vur-
dere og begrunde, hvordan 
borgerens selvbestemmelses-
ret i eget liv kan understøttes.  

 
3. Eleven kan anvende viden om 

normal aldring og livsstilssyg-
domme til at kunne identifi-
cere og iværksætte forebyg-
gende initiativer samt vejlede 
borgeren i sunde valg.  

 
4. Eleven kan anvende viden om 

ernæringsrigtig kost, anret-
ning af mad og måltidets be-
tydning til i samarbejde med 
borgeren og pårørende at 
kunne identificere og igang-
sætte forebyggende og sund-
hedsfremmende tiltag samt 
sikre en hensigtsmæssig er-
næring.  

 
5. Eleven kan anvende viden om 

lokale forebyggelsespakker til 
at sammenligne, informere og 
vejlede borgeren om valg og 
brug af relevante tilbud.  

 
6. Eleven kan anvende viden om 

inddragelse af pårørende og 
frivillige til at kunne samar-
bejde om at vurdere, be-
grunde og tilrettelægge intel-
lektuelle, sociale, kulturelle, 
fysiske og kreative aktiviteter 
ud fra en rehabiliterende til-
gang.  

 
7. Eleven kan anvende viden om 

plejeplaner og træningsplaner 

- Eleven udviser stort overblik og kan udtøm-
mende forklare årsagssammenhænge   

7 - Eleven kan analysere situationen  
- Eleven anvender og kan forklare fagbegreber 

og teori 
- Eleven skal kunne argumentere fagligt i en fag-

lig dialog 
- Eleven udviser overblik og kan forklare årsags-

sammenhænge  
02 - Eleven kan i begrænset omfang analysere situa-

tionen  
- Eleven udviser et begrænset kendskab til fagbe-

greber og teori 
- Eleven har svært ved at argumentere fagligt og 

indgå i en faglig dialog 
- Eleven udviser ringe overblik i eksamenssituati-

onen og har svært ved at forklare årsagssam-
menhænge  

00 - Eleven kan i utilstrækkelig grad analysere situa-
tionen  

- Eleven kender få eller ingen fagbegreber og te-
orier 

- Eleven kan ikke argumentere fagligt og indgår 
ikke i en faglig dialog 

- Eleven udviser intet overblik og er ikke i stand 
til at forklare årsagssammenhænge  
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til at kunne vurdere, begrunde 
og arbejde målrettet med bor-
gerens rehabiliteringsforløb 
ud fra et helhedsorienteret 
perspektiv.  

 
8. Eleven kan anvende viden om 

netværkets betydning for bor-
gerens mestring af rehabilite-
ringsforløbet og kan støtte 
borgeren i netværksskabelse, 
herunder finde og anvende 
muligheder for støtte i de fri-
villige netværk.  

 
9. Eleven kan anvende viden om 

og begrunde valg af kommuni-
kationsformer, som kan moti-
vere borgeren til egenomsorg 
i det forebyggende og rehabi-
literende arbejde.  

 
10. Eleven kan anvende viden om 

arbejdsmiljø og ergonomi til 
selvstændigt at planlægge og 
udføre forflytningsopgaver, 
herunder vurdere og be-
grunde hvordan arbejdsbetin-
gede belastninger og arbejds-
ulykker kan forebygges ved 
hjælp af velfærdsteknologi, 
hjælpemidler og ergonomiske 
teknikker.  
 

11. Eleven kan anvende viden om 
velfærdsteknologi til at finde, 
sammenligne og vejlede bor-
geren i brugen af teknologi, 
der kan understøtte borge-
rens funktionsevne og me-
string af hverdagslivet. 
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Eksempler på mangler i forhold til bedømmelseskriterierne ovenfor: 
 
12-tal: ingen eller få 

- Et glemt fagudtryk, hvor eleven senere kan forklare det. 
- Et forkert anvendt fagudtryk, som eleven retter med hjælp. 
- Huller i viden, som eleven i dialog efterfølgende dækker. 
- Eleven resonerer sig frem til et svar på et spørgsmål, han/hun ikke umiddelbart kan 

svare på. 

 
7-tal:  

- Flere glemte fagudtryk, hvor eleven senere kan forklare dem med støtte. 
- Flere forkerte anvendte fagudtryk, som eleven retter med hjælp. 
- Huller i viden, som eleven med støtte efterfølgende næsten dækker. 
- Eleven kan med støtte finde frem til svar på spørgsmål, han/hun ikke umiddelbart kan 

svare på. 

 
2-tal:  

- Faglige begreber fremlægges meget usikkert, og eleven har vanskeligt ved at redegøre 
for dem overfladisk. 

- Eleven formår ikke at holde en faglig relevant dialog i gang, selv med mange spørgsmål 
fra eksaminatoren. 

- Eleven kobler kun i minimalt omfang forskellige teorier – og har en del besværligheder 
med at kombinere teori og praksis. 

- Eleven kan kun i minimalt omfang redegøre for faglige begreber og udviser meget lidt 
selvstændighed og initiativ. 

- Eleven udviser minimal sikkerhed i det faglige arbejde. 
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Afsluttende prøve 
Formål:  
Formålet er at give mulighed for at vurdere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer, 
som det fremgår af bekendtgørelse https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/641  
og uddannelsesordningen for social og sundhedshjælperuddannelsen.  
Der er i alt afsat 4 hverdage til den afsluttende prøve, inklusiv prøvedage.  
 
Mål:  

1. Eleven kan i tværfagligt samarbejde selvstændigt udøve arbejdet som social- og sund-
hedshjælper i overensstemmelse med etiske principper, borgerens rettigheder, samt 
lovgivning på social- og sundhedshjælperens arbejdsområde som fag- og myndigheds-
personer.  
 

2. Eleven kan selvstændigt anvende værktøjer til tidlig opsporing af forandringer hos bor-
gere, hvorved eleven selvstændigt kan handle fagligt i forhold til observerede ændrin-
ger i borgerens fysisk, psykisk og sociale sundhedstilstand. 
 
 

3. Eleven kan skelne mellem komplekse og ikke komplekse borgerforløb og handle i over-
ensstemmelse med eget kompetenceområde i et professionelt samarbejde. 
 

4. Eleven kan selvstændigt udføre praktisk og personlig hjælp, omsorg og pleje til borgere 
ud fra en rehabiliterende tilgang. 
 
  

5. Eleven kan selvstændigt etablere, udvikle og afslutte en professionel relation, samt un-
derstøtte struktur i borgerens hverdag gennem et anerkendende samarbejde med bor-
ger og pårørende.  
 

6. Eleven kan understøtte borgeren i intellektuelle, sociale, kulturelle, fysiske og kreative 
rehabiliterende aktiviteter ud fra borgerens ressourcer og selvbestemmelsesret, herun-
der inddrage de pårørende, samt reflektere over empati i arbejdet med borgere med 
funktionsnedsættelse. 
 
 

7. Eleven kan selvstændigt samarbejde med borgeren og pårørende om sundhedsfremme 
og sygdomsforebyggelse i pleje- og omsorgsopgaver. 
 

8. Eleven kan selvstændigt og i samarbejde identificere, planlægge, udføre og evaluere 
egne arbejdsopgaver og -processer ud fra arbejdsstedets kvalitetsstandarder og ser-
viceniveau.  
 
 

9. Eleven kan selvstændigt anvende faglig kommunikation i det professionelle og tværfag-
lige samarbejde og anvende kommunikation til at forebygge vold og konflikter. 
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10. Eleven kan selvstændigt dokumentere den udførte pleje i digitale dokumentationssyste-
mer og videregive faglige informationer skriftligt og mundtligt til tværfaglige samar-
bejdspartnere i overensstemmelse med regler om GDPR, tavshedspligt og videregivelse 
af oplysninger.  
 
 

11. Eleven kan selvstændigt anvende relevant velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler i 
arbejdet hos borgeren.  
 

12. Eleven kan selvstændigt anvende hygiejniske retningslinjer for afbrydelse af smitteveje 
i arbejdet hos borgeren.  

 
 

13. Eleven kan selvstændigt og i et samarbejde tilrettelægge arbejdet med brug af hjælpe-
midler ud fra borgerens ressourcer, ergonomiske principper og arbejdspladsens regler 
om arbejdsmiljø og sikkerhed, samt medvirke til et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, 

 
Bedømmelsesgrundlag: 
Der tages udgangspunkt i en case, udarbejdet med udgangspunkt i de erhvervsfaglige kompe-
tencemål.  
Casen indeholder problemstillinger der repræsenter relevante områder af social – og sund-
hedshjælperens arbejdsområde. 
 
Der er afsat 30 minutter inkl. votering pr. elev. 
De første 5 minutter afsættes til elevens oplæg. 
 
Prøven foregår som en drøftelse mellem eksaminator og eksaminand ud fra elevens oplæg, ca-
sen og kompetencemålene for social – og sundhedshjælperuddannelsen. 
Censor kan stille uddybende spørgsmål. 
 
Trækning af case: 
Eleven trækker mellem mindst fire cases.  
 
Ved trækningen skal eksaminator, samt en repræsentant fra skolens ledelse eller en person 
udpeget af skolens ledelse være til stede. 
 
Tidsramme:  
Dag 1: 8.30-10.45 Introduktion til afsluttende prøve 
Dag 1: Casen trækkes kl. 11.00, hvorefter der er tre lektioner til rådighed med en under-

viser til opklarende spørgsmål.  
Dag 2 og 3: Forberedelse til prøve, uden mulighed for vejledning. 
Dag 4: Prøve. 
 
Votering:  
Eleven forlader lokalet under voteringen. 
Bedømmelsen omfatter den mundtlige præsentation. 
 
Den afsluttende prøve skal gennemføres med min. 02 i karakter. 
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Anvendelse af hjælpemidler:  
Det er tilladt at medbringe hjælpemidler til eksaminationen f.eks. videoklip, plancher, noter, 
power point eller lignende i forbindelse med oplægget til eksaminationen. 
Det er dog kun den mundtlige præstation, der indgår i bedømmelsen. 
 
Bedømmelseskriterier:   
 
Kompetencemål 1: 

1. Eleven kan i tværfagligt 
samarbejde selvstændigt 
udøve arbejdet som social- 
og sundhedshjælper i 
overensstemmelse med 
etiske principper, borge-
rens rettigheder, samt lov-
givning på social- og sund-
hedshjælperens arbejds-
område som fag- og myn-
dighedspersoner.  

 
  
 

12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende 
forklare de relevante teorier i forhold til ansvar og 
kompetence, omsorgspligt, tavshedspligt, indberet-
ningspligt og notatpligt.  
 
7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare de rele-
vante teorier i forhold til ansvar og kompetence, om-
sorgspligt, tavshedspligt, indberetningspligt og notat-
pligt med en del mangler.  
 
02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare de re-
levante teorier i forhold til ansvar og kompetence, om-
sorgspligt, tavshedspligt, indberetningspligt og notat-
pligt som viser at eleven har den minimale viden der 
kræves for at arbejde som fag-og myndighedsperson.  

 

 
 

 
 

   
 

Kompetencemål 2: 
2. Eleven kan selvstændigt 

anvende værktøjer til tidlig 
opsporing af forandringer 
hos borgere, hvorved ele-
ven selvstændigt kan 
handle fagligt i forhold til 
observerede ændringer i 
borgerens fysisk, psykisk 
og sociale sundhedstil-
stand. 
 

 
 
 
 

12 Eleven skal med borgeren i centrum udtømmende 
begrunde og forklare teori omkring relevante pleje og 
omsorgsopgaver herunder værktøjer til tidlig opsporing 
og dokumentation.  
 
7 Eleven skal med borgeren i centrum udtømmende be-
grunde og forklare teori omkring relevante pleje og om-
sorgsopgaver herunder værktøjer til tidlig opsporing og 
dokumentation. 
 
 02 Eleven skal med borgeren i centrum begrunde og 
forklare den teori omkring relevante pleje og omsorgs-
opgaver herunder værktøjer til tidlig opsporing og doku-
mentation som er den tilstrækkelige i forhold til borge-
rens sundhedstilstand. 

Kompetencemål 3: 
3. Eleven kan skelne mellem 

komplekse og ikke kom-
plekse borgerforløb og 
handle i overensstem-
melse med eget kompe-
tenceområde i et professi-
onelt samarbejde. 

 

12 Eleven skal med borgerens situation i centrum præ-
cist vurdere og forklare, hvilke arbejdsopgaver der hører 
under social- og sundhedshjælperens kompetenceom-
råde og hvilke der kræver andre fagpersoner.  
7 Eleven skal med borgerens situation i centrum for-
klare, hvilke arbejdsopgaver der hører under social- og 
sundhedshjælperens kompetenceområde og hvilke der 
kræver andre fagpersoner. 
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  02 Eleven skal med borgerens situation i centrum give 
eksempler på, hvilke arbejdsopgaver der hører under 
social- og sundhedshjælperens kompetenceområde og 
hvilke der kræver andre fagpersoner. 

Kompetencemål 4: 
4. Eleven kan selvstændigt 

udføre praktisk og person-
lig hjælp, omsorg og pleje 
til borgere ud fra en reha-
biliterende tilgang. 

 
 
 
 

12 Eleven skal med borgerens egenomsorgsevne i cen-
trum udtømmende forklare relevante rehabiliterende 
handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring 
og håndtering af vasketøj samt opgaver i forbindelse 
med måltider. 
 
 7 Eleven skal med en del mangler ud fra borgerens 
egenomsorgsevne forklare relevante rehabiliterende 
handlinger og teori omkring personlig pleje, rengøring 
og håndtering af vasketøj samt opgaver i forbindelse 
med måltider. 
 
 02 Eleven skal med borgerens egenomsorgsevne i cen-
trum forklare de relevante rehabiliterende handlinger og 
teori omkring personlig pleje, rengøring og håndtering 
af vasketøj samt opgaver i forbindelse med måltider, 
som er det minimalt acceptable i arbejdet som social- 
og sundhedshjælper. 

Kompetencemål 5: 
5. Eleven kan selvstændigt 

etablere, udvikle og af-
slutte en professionel rela-
tion, samt understøtte 
struktur i borgerens hver-
dag gennem et anerken-
dende samarbejde med 
borger og pårørende.  

 
 
 
 

12 Eleven skal udtømmende forklare relevante handlin-
ger og teori, hvor borgeren motiveres og medinddrages 
i arbejdet med at forbedre borgerens struktur og sam-
menhæng i hverdagen.  
 
7 Eleven skal forklare relevante handlinger og teori, 
hvor borgeren motiveres og medinddrages i arbejdet 
med at forbedre borgerens struktur og sammenhæng.  
 
02 Eleven skal give eksempler på at, i samarbejde med 
borgeren at kunne understøtte og skabe sammenhæng i 
borgerens hverdag. 

Kompetencemål 6: 
6. Eleven kan understøtte 

borgeren i intellektuelle, 
sociale, kulturelle, fysiske 
og kreative rehabiliterende 
aktiviteter ud fra borge-
rens ressourcer og selvbe-
stemmelsesret, herunder 
inddrage de pårørende, 
samt reflektere over em-
pati i arbejdet med bor-
gere med funktionsned-
sættelse. 

 
 
 

12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende 
forklare relevant om hvordan eleven kan motivere/vej-
lede borgeren til hvilke aktiviteter der med afsæt i en 
rehabiliterende tilgang, kan have betydning for opfyl-
delse af borgerens behov, trivsel og livskvalitet. 
 
 7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant 
om hvordan eleven kan motivere/vejlede borgeren til 
hvilke aktiviteter, der med afsæt i en rehabiliterende til-
gang, kan have betydning for opfyldelse af borgerens 
behov, trivsel og livskvalitet, med en del mangler.  
 
02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant 
om hvordan eleven kan motivere/vejlede borgeren til 
hvilke aktiviteter der med afsæt i en rehabiliterende til-
gang, kan have betydning for opfyldelse af borgerens 
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behov, trivsel og livskvalitet, som viser at eleven har 
den minimale viden.  
 
7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant 
om hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitetsstan-
darder og serviceniveau har for udførelsen af arbejdsop-
gaver og arbejdsprocesser med en del mangler.  
 
02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant 
om hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitetsstan-
darder og serviceniveau har for udførelsen af arbejdsop-
gaver og arbejdsprocesser arbejdsmiljø som viser at 
eleven har den minimale viden der kræves for at ar-
bejde som social- og sundhedshjælper. 

Kompetencemål 7: 
 

7. Eleven kan selvstændigt 
samarbejde med borgeren 
og pårørende om sund-
hedsfremme og sygdoms-
forebyggelse i pleje- og 
omsorgsopgaver. 

 
 
 
 

12 Eleven skal udtømmende forklare relevante handlin-
ger og teori, hvor borgeren motiveres og medinddrages 
i arbejdet med at forbedre borgerens sundhed og undgå 
yderligere sygdom.  
 
7 Eleven skal forklare relevante handlinger og teori, 
hvor borgeren motiveres og medinddrages i arbejdet 
med at forbedre borgerens sundhed og undgå yderligere 
sygdom.  
 
02 Eleven skal give eksempler på, at arbejde sundheds-
fremmende og sygdomsforebyggende med borgere. 

Kompetencemål 8: 
8. Eleven kan selvstændigt 

og i samarbejde identifi-
cere, planlægge, udføre og 
evaluere egne arbejdsop-
gaver og -processer ud fra 
arbejdsstedets kvalitets-
standarder og serviceni-
veau.  

 
 
 
 

12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende 
forklare relevant om hvilken betydning de lokalt fast-
lagte kvalitetsstandarder og serviceniveau har for udfø-
relsen af arbejdsopgaver og arbejdsprocesser. 
 
7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant 
om hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitetsstan-
darder og serviceniveau har for udførelsen af arbejdsop-
gaver og arbejdsprocesser med en del mangler. 
 
 02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare rele-
vant om hvilken betydning de lokalt fastlagte kvalitets-
standarder og serviceniveau har for udførelsen af ar-
bejdsopgaver og arbejdsprocesser arbejdsmiljø som vi-
ser at eleven har den minimale viden der kræves for at 
arbejde som social- og sundhedshjælper. 
 
 

Kompetencemål 9: 
9. Eleven kan selvstændigt 

anvende faglig kommuni-
kation i det professionelle 
og tværfaglige samarbejde 
og anvende kommunika-
tion til at forebygge vold 
og konflikter. 

12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende 
kunne forklare om kommunikationsteorier, og den pro-
fessionelle kommunikations betydning for at forebygge 
konflikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, 
pårørende og kolleger.  
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7 Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare 
om kommunikationsteorier, og den professionelle kom-
munikations betydning for at forebygge konflikter og 
voldsepisoder i samarbejdet med borgere, pårørende og 
kolleger, med en del mangler.  
 
02 Med borgeren i centrum skal eleven kunne nævne 
elementer fra kommunikationsteorier og den professio-
nelle kommunikations betydning for at forebygge kon-
flikter og voldsepisoder i samarbejdet med borgere, på-
rørende og kolleger, som viser at eleven har den mini-
male viden der kræves for at arbejde som social- og 
sundhedshjælper. 

Kompetencemål 10: 
10. Eleven kan selvstændigt 

dokumentere den udførte 
pleje i digitale dokumenta-
tionssystemer og videre-
give faglige informationer 
skriftligt og mundtligt til 
tværfaglige samarbejds-
partnere i overensstem-
melse med regler om 
GDPR, tavshedspligt og vi-
deregivelse af oplysninger.  

 
  
 
 

12 Eleven skal udtømmende og præcist bruge de rele-
vante fagbegreber og fagudtryk som bruges i forskellige 
dokumentationssystemer ved videregivelse af observati-
oner i arbejdet med borgeren. Eleven skal udtømmende 
kunne forklare hvordan oplysnings- og tavshedspligten 
overholdes. 
 
7 Eleven skal bruge relevante fagbegreber og fagudtryk 
som bruges i forskellige dokumentationssystemer ved 
videregivelse af observationer i arbejdet med borgeren. 
Eleven skal kunne forklare hvordan oplysnings- og tavs-
hedspligten overholdes. 
 
 02 Eleven skal vise at hun er i stand til at bruge et fag-
sprog som er etisk forsvarligt i arbejdet som SSH. 

Kompetencemål 11: 
11. Eleven kan selvstændigt 

anvende relevant vel-
færdsteknologi og digitale 
hjælpemidler i arbejdet 
hos borgeren.  

 
 

12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende 
forklare om hvilken velfærdsteknologi og digitale hjæl-
pemidler, der kan anvendes for at fremme borgerens 
funktionsevne med respekt for borgerens opfattelse af 
livskvalitet og hvordan velfærdsteknologi kan forebygge 
arbejdsbetingede belastninger og arbejdsulykker. 
 
 7 Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare 
om hvilken velfærds-teknologi og digitale hjælpemidler, 
der kan anvendes for at fremme borgerens funktions-
evne med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet 
og hvordan velfærdsteknologi kan forebygge arbejdsbe-
tingede belastninger og arbejdsulykker, med en del 
mangler. 
 
02 Med borgeren i centrum skal eleven kunne forklare 
hvilken velfærds-teknologi og digitale hjælpemidler, der 
kan anvendes for at fremme borgerens funktionsevne 
med respekt for borgerens opfattelse af livskvalitet og 
hvordan velfærdsteknologi og digitale hjælpemidler, kan 
forebygge arbejdsbetingede belastninger og arbejds-
ulykker, som viser at eleven har den minimale viden der 
kræves for at arbejde som social- og sundhedshjælper. 
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Kompetencemål 12: 
12. Eleven kan selvstændigt 

anvende hygiejniske ret-
ningslinjer for afbrydelse 
af smitteveje i arbejdet 
hos borgeren.  

 
 

12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende 
forklare hvordan de generelle hygiejniske retningslinjer 
og den grundlæggende viden om mikrobiologi anvendes 
for at forebygge smittespredning.  
 
7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare hvordan 
de generelle hygiejniske retningslinjer og den grundlæg-
gende viden om mikrobiologi anvendes for at forebygge 
smittespredning, med en del mangler.  
 
02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare hvordan 
de generelle hygiejniske retningslinjer og den grundlæg-
gende viden om mikrobiologi anvendes for at forebygge 
smittespredning, som viser at eleven har den minimale 
viden der kræves for at arbejde som social- og sund-
hedshjælper. 

Kompetencemål 13: 
13. Eleven kan selvstændigt 

og i et samarbejde tilrette-
lægge arbejdet med brug 
af hjælpemidler ud fra bor-
gerens ressourcer, ergono-
miske principper og ar-
bejdspladsens regler om 
arbejdsmiljø og sikkerhed, 
samt medvirke til et godt 
psykisk og fysisk arbejds-
miljø 

 
 
 
 
 

12 Med borgeren i centrum skal eleven udtømmende 
forklare relevant i forhold til arbejdsmiljølovgivning, 
egen rolle i forhold til udvikling af et godt fysisk og psy-
kisk arbejdsmiljø, samarbejdspartnere, tilrettelæggelse 
og udførelse af arbejdsopgaver som har betydning for 
de fysiske, kemiske, psykosociale og ergonomiske ar-
bejdsmiljø.  
 
7 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant i 
forhold til arbejdsmiljølovgivning, egen rolle i forhold til 
udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sam-
arbejdspartnere, tilrettelæggelse og udførelse af ar-
bejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemi-
ske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø med en 
del mangler. 
 
02 Med borgeren i centrum skal eleven forklare relevant 
i forhold til arbejdsmiljølovgivning, egen rolle i forhold til 
udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, sam-
arbejdspartnere, tilrettelæggelse og udførelse af ar-
bejdsopgaver som har betydning for de fysiske, kemi-
ske, psykosociale og ergonomiske arbejdsmiljø som vi-
ser at eleven har den minimale viden der kræves som 
for at arbejde som social- og sundhedshjælper. 

 


