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Generelt
Formål
Eksamenshåndbogen beskriver procedurer og ansvarsfordeling i forbindelse
med prøveafholdelse på FGU Sydøstjylland.
Eksamenshåndbogens formål er at skabe grundlaget for, at alle adresser i FGU
Sydøstjylland planlægger, administrerer og afholder prøverne ensartet og
efter gældende regler.
Eksamenshåndbogen lægges på SharePoint – Elevsite. Eleverne gøres
bekendt med de gældende krav til fagene, afleveringer, prøver mv. af
faglærerne.
Lovgrundlag
Håndbogen bygger på nedenstående love og bekendtgørelser:
Lov om Forberedende Grunduddannelse Lov nr. 697 af 8. juni 2018:
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=201718
Bekendtgørelse om Forberedende Grunduddannelse Bek. 479 af 26. april 2019:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=208987
Bekendtgørelse om prøver og eksamen på erhvervsrettede uddannelser Bek.
Nr. 41 af 16. januar 2014:
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161427
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Bek. Nr. 262 af 20.
marts 2007:
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https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=25308
Fagbilag, læreplaner og prøvevejledninger:
https://www.uvm.dk/forberedende-grunduddannelse/uddannelsens-fagligeindhold/laereplaner-og-fagbilag
Vejledning til klager og prøver:
https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/proever-og-eksamen/klagerover-proever
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Ansvar for afholdelse, administration og afholdelse af prøver
Institutionens ledelse har det overordnede ansvar for afholdelse af prøver.
FGU Sydøstjyllands uddannelsesledere har ansvaret for at planlægning,
administration og afholdelse af prøver overholder gældende regler.
Uddannelseslederne har ligeledes ansvaret for at sikre, at information og
planlægning bredes ud.
Fagunderviseren i prøvefaget er almindeligvis eksaminator.
Den pædagogiske leder og Eksaminator har ansvaret for, at den enkelte prøve
i det enkelte fag/fagområde afholdes efter de gældende læreplaner og
prøvevejledninger.
Indstilling til prøve
•

Tilmelding til et fag/fagområde er samtidigt tilmelding til de
tilhørende prøver

•

Institutionen kan i ganske særlige tilfælde fritage en elev fra
deltagelse i prøve.

Eleven går til prøve, når læreren vurderer, at eleven er klar til det.
Eleven skal først til prøve, når eleven afslutter det niveau, der står i
elevens forløbsplan. Det vil sige, hvis en elev ifølge forløbsplanen skal
opnå et D-niveau i dansk, og eleven starter på G- eller E-niveau, så
skal eleven først til prøve i faget, når eleven har opnået D-niveauet.
Prøven bedømmes med en karakter.
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Produktions- og Erhvervs- grunduddannelse
•
•

I de faglige temaer på PGU og EGU skal eleven til prøve ved
afslutning på FGU-niveau 3.
Prøven bedømmes bestået/ikke bestået. Hvis eleven afslutter et
fagligt tema på FGU-niveau 1 eller 2, skal eleven ikke til prøve,
men får derimod en standpunktsbedømmelse, hvor den løbende
faglige dokumentation anvendes i evalueringen.
Standpunktsbedømmelsen bedømmes bestået/ikke bestået.

Alle FGU-elever skal som udgangspunkt aflægge prøve i de almene fag:
• Matematik
• Dansk eller dansk som andetsprog
•

•
•

Endnu et alment fag. Hvis eleven har to eller flere almene fag ud
over matematik og dansk eller dansk som andetsprog, skal
prøvefaget findes ved udtræk.
I elevens eventuelle øvrige almene fag får eleven en
standpunktsbedømmelse, når faget afsluttes.
Man har to forsøg til at bestå i de almene fag og kun i ganske særlige
tilfælde kan man indstilles til 3. forsøg.

•

Prøver bedømmes efter 7- trins skalaen.

•

Udtrækning af prøvefag foretages af den pædagogiske leder på den
enkelte adresse.

•

Eksaminator og elever orienteres 10 hverdage før prøvedatoen.

Der tilbydes undervisning i de af de 12 forskellige faglige temaer skolen
udbyder og 9 almene fag. De almene fag kan give adgang til
erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser, mens de faglige temaer
introducerer til beskæftigelsesområder, og kan afsluttes med et
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uddannelsesbevis. Der er afsluttende prøver i både de almene fag og i de
faglige temaer.

Information til elever om prøver
Fagunderviser orienterer eleverne ved undervisningens start og i forbindelse
med prøveafholdelse om almindelig og eventuelle fagspecifikke regler for
prøver:
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•

Prøveperiode

•

Antallet af prøver

•

Regler om eventuel udtræk af prøvefag

•

Regler for indstilling til prøver

•

Regler for prøveafholdelse, herunder prøveform,
eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og
bedømmelseskriterier

•

Afleveringsfrister

•

Særlige prøvevilkår

•

Omprøve

Prøvegrundlag
For alle prøver på FGU gælder det, at der skal foreligge skriftlige
eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier til
eleven og censors orientering.
Eksaminationsgrundlag
•

•

•
•
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Eksaminationsgrundlaget er det faglige stof eller materiale, der
eksamineres ud fra, og som skal gøre det muligt for eksaminanden at
demonstrere de opnåede kompetencer.
o fx opgaver, tekster læst i undervisningen eller produkter, som
eksaminanden har udarbejdet, og kan f.eks. være en
præsentations portfolio eller et stykke praktisk udført arbejde.
Samlet set skal eksaminationsgrundlaget tage udgangspunkt i
væsentlige mål og krav fra de enkelte fag/fagområder. Det vil sige, at
institutionen inden for fag- og kompetencemål kan udvælge de mål,
der af institutionen vurderes som de væsentlige.
Eksaminator er ansvarlig for udvælgelsen af målene. Alle mål og krav
behøver således ikke indgå i eksaminationsgrundlaget.
Eksaminanden skal kende de mål, som skolen vurderer som
væsentlige.

Bedømmelsesgrundlag
•
•

•

•
•

Bedømmelsesgrundlaget vedrører de produkter, processer eller
præstationer, der gøres til genstand for bedømmelsen.
Det er institutionens opgave at afklare, hvilke elementer der skal
indgå i bedømmelsen, og hvilken vægt disse elementer hver især skal
tillægges.
Bedømmelsesgrundlaget kan godt være det samme som
eksaminations-grundlaget. Hvis ikke bedømmelsesgrundlaget svarer
til eksaminations-grundlaget, skal det fremgå tydeligt, hvilke dele der
indgår heri.
Eksaminanden skal kende bedømmelsesgrundlaget.
En eksaminand kan for eksempel godt have fremstillet et produkt, der
indgår i eksaminationsgrundlaget, uden at selve produktet bliver
bedømt ved prøven. I stedet bedømmes eksaminandens mundtlige
fremlæggelse.

Bedømmelseskriterier
•

•

•
•
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Bedømmelseskriterierne skal med udgangspunkt i
bedømmelsesgrundlaget beskrive, i hvilken grad eksaminanden lever
op til de væsentlige mål.
Bedømmelseskriterierne skal være konkretiseret i forhold til
faget/fagtemaets mål, så eksaminator og censor er enige om, hvor
vægten skal lægges i bedømmelsen af eksaminandens præstation.
Bedømmelseskriterierne skal være fastsat af institutionens
eksaminator, og censor og eksaminand skal være orienteret om dem.
Den prøveafholdende institution har både retten og pligten til at
fastsætte og konkretisere den enkelte prøves bedømmelseskriterier.

Prøveafholdelse
Før prøven
Skolens Pædagogiske ledere har ansvaret for:
•
•
•
•
•
•

•

Prøveplanens udfærdigelse, herunder dato, tid, lokale, censor til
prøven.
Kontakten til censornetværket varetages af 1-2 af
uddannelseslederne.
Udsendelse af censorbrev med generelle oplysninger om censorater i
FGU Sydøstjylland.
At være ressourceperson i forhold til tvivlsspørgsmål og
uregelmæssigheder
Koordination af ansøgninger og bevillinger af særlige prøvevilkår, jf.
§18
At være prøveansvarlig på den pågældende prøvedag og lokation –
eller sørge for at der udpeges en stedfortræder hertil. Endvidere sikre
information om, hvem der er prøveansvarlig på den pågældende dag
og lokation, og hvordan denne kan tilkaldes.
Planlægning af hvilke lokaler, der skal bruges til eksamen.

Pædagogisk leder og elevadministrator på adresse sikrer:
•
•
•
•
•
•
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Udfærdigelse af karakterlister til den pågældende prøve.
Forplejning på eksamensdagen til censor og eksaminator.
Ansvarlig for formalia og opbevaring af dokumenter til eksamen.
Udfærdigelse af tidsplan for prøvedagene
At praktisk information til eksaminator og censor fremsendes i god tid
inden eksamen.
Hvor der er flere eksaminatorer til en censor, skal materialet samles til
en mail til censor

Eksaminator har ansvaret for:
•

Information til eksaminander om regler og rammer for
prøveafholdelsen
(se pkt. 3. Information til elever om prøver)

•

At være behjælpelig så eksaminander med særlige behov får søgt om
særlige prøvevilkår. Ansøgningen sendes til den pædagogiske leder
senest 10 hverdage før prøven.
Udfærdigelse af censormaterialer, herunder eksamensgrundlag,
bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier til den pågældende
prøve
Klargøring og oprydning af prøvelokalet
Evt. hjælpemidler til prøven
Afsendelse af censormateriale (se pkt. 8 om Persondataforordningen)
Kontakt til censor

•

•
•
•
•

Prøvelokalet
Under ophold i og omkring prøvelokalet skal man undgå støjende adfærd eller
anden adfærd, der kan genere elever, censorer og eksaminatorer.
Adgang til prøvelokalet
Den offentlige adgang til mundtlige prøver kan begrænses som følge af
praktiske forhold. Beslutning herom træffes efter begrundelse af den
pædagogiske leder, og oplyses senest dagen før prøven.
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Under prøven
Eksaminator har ansvaret for:
•
•
•
•

•
•

Modtagelse af censor
Aftaler med censor om rollefordeling, eksamensgrundlag,
bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier
Sammen med censor at sikre en god og tryg prøvesituation for
eksaminanden
Både eksaminator og censor skal gøre sig notater under
eksaminationen til brug i den efterfølgende votering, samt til brug i en
evt. klagesag. (se. pkt. 9. Klager)
Notater skal gemmes på skolen minimum 1 år
I tilfælde af uenigheder/uregelmæssigheder at tilkalde den lokale
pædagogiske leder.

Eleven:
• Skal møde op 30 minutter før prøven.
• En elev, der kommer for sent til en mundtlig prøve, har ikke krav på at
deltage i prøven, men kan, når skolen finder, at forsinkelsen er
rimeligt begrundet, få tilbud om at blive eksamineret på et senere
tidspunkt.
• Eleven har selv ansvaret for at medbringe sin Portfolio
• Eleven skal selv medbringe computer (evt. skolens)

13

Efter prøven
Den pædagogiske leder har ansvaret for:
•
•
•

Behandling af eventuelle klager
Opfølgning på evt. uenigheder/uregelmæssigheder under prøven
Information og planlægning af eventuelle omprøver.

Den pædagogiske leder og elevadministration har ansvar for:
•
•

Modtagelse og arkivering af underskrevne karakterlister
Indtastning af karakter

•

Udstedelse af beviser

Eksaminator har ansvaret for:
•
•
•
•
•
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At votering og bedømmelsen foregår efter gældende regler
Sikre at eksaminanden har forstået bedømmelsen og begrundelserne
herfor.
Sikring af underskrifter fra censor og eksaminator efter hver prøvedag
Aflevering af karakterlister til den lokale prøveansvarlige efter hver
prøvedag
Ansvar for aflevering af notater og andet prøvemateriale til den lokale
prøveansvarlige

Censur
Generelle regler for censorer
•
•
•
•
•

•

Censorer skal have specifik kompetence inden for det fag/fagområde,
som de er censorer i.
Censorer må ikke være ansat på den institution, hvor de skal virke
som censorer
Der må ikke forekomme individuel gensidig og gentagen censur over
en periode på 2 år
Den prøveafholdende institution er ansvarlig for at censor modtager
alt relevant prøvemateriale senest 5 arbejdsdage før prøveafholdelsen
Censor er forpligtiget til straks at kvittere for modtagelsen og hurtigst
muligt rette henvendelse til den pågældende eksaminator, hvis der er
tvivlsspørgsmål eller mangler i censormaterialet.
Censor er forpligtet til at påse og medvirke til, at prøverne afholdes
efter gældende regler. Hvis censor efter dialog med den
prøveafholdende institution vurderer, at der stadig er væsentlige
problemstillinger eller mangler ved en prøveafholdelse, kan censor
afgive en skriftlig indberetning til den prøveafholdende institution.
Indberetningen sendes i kopi til Ministeriet (Kontoret for prøver,
evaluering og tests)

Beskikket censur
•
•
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Styrelsen beskikker særlige censorer efter indstilling fra institutionen
til en del af prøverne
Beskikkelsen koordineres fra styrelsen, som udsender information til
institutionen om, hvilke prøver der er udtaget til beskikket censur
med hvilke beskikkede censorer.

•

•

•

Anvendelsen af beskikkede censorer er et kvalitetssikringstiltag, og
derfor har disse både en kontrollerende og vejledende rolle i
prøveafholdelsen.
En beskikket censor er som en del af beskikkelsen forpligtet til at
afgive en rapport til styrelsen efter prøveforløbet. Rapporten er ikke
en indberetning.
Udgifter til beskikket censur afholdes af den prøveafholdende
institution. Den beskikkede censor erstatter en ordinær censor.

Ordinær censur
•
•
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Alle undervisere med fagspecifik kompetence kan udsendes som
ordinære censorer
FGU Sydøstjyllands uddannelsesledere udarbejder i samarbejde med
et fastlagt censornetværk censorplaner for institutionen, og
underviseren informeres herefter om eventuelle censoropgaver

Særlige prøvevilkår (§18)
Institutionen kan tilbyde særlige prøvevilkår til elever med fysisk eller psykisk
funktionsnedsættelse eller tilsvarende. Særlige prøvevilkår kan udmøntes i
f.eks. andre eller ekstra hjælpemidler, særlige prøvematerialer eller tid. Det er
dog en forudsætning at:
•
•
•

funktionsnedsættelse er dokumenteret
tilbuddet kun ligestiller eleven med de andre eksaminander, ikke giver
bedre vilkår
tilbuddet ikke ændrer prøvens niveau

Ansøgning om Særlige prøvevilkår sendes til den prøveansvarlige på fortrykt
skema.
Kontaktlærer/eksaminator indstiller elever til § 18 og fremsender ansøgningen
senest 10 hverdage forud for prøveafviklingen.

Omprøver
I tilfælde af at en eksaminand ikke opnår et resultat svarende til bestået, har
denne ret til en omprøve. Eksaminanden skal være orienteret om dette, og
skal straks efter det mislykkede prøveforsøg henvises til den pædagogiske
leder på den pågældende lokation
Reglerne for omprøver er som følger:
•
•

17

En omprøve skal afholdes snarest muligt
Hvis en eksaminand er forhindret i at gennemføre en prøve pga.
dokumenteret sygdom eller anden dokumenteret uforudseelig grund,
skal denne tilbydes en omprøve snarest muligt, evt. som sygeprøve.

•
•

Institutionen kan bevillige en 2. omprøve, hvis det kan begrundes i
usædvanlige forhold
Såfremt en eksaminand er indstillet til prøve, og udebliver uden varsel
og uden lovlig grund kan denne ikke tilbydes en omprøve.

Snyd ved prøverne
Hvis en eksaminand under en praktisk eller mundtlig prøve skaffer sig eller
yder uretmæssig hjælp eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises
vedkommende fra prøven. Prøven tæller med i antallet af prøveforsøg.
Der er tillige tale om snyd og dermed bortvisning af eleven, hvis:
•

Der er tale om plagiat i elevens forudgående skriftlige arbejde.

•

Eleven medbringer materiale eller produkter, som eleven ikke selv har
fremstillet

Skolen kan tillade elever, der bortvises fra en prøve at aflægge prøven ved
førstkommende prøvetermin.
Sygdom
Eksaminator
Hvis en eksaminator bliver syg umiddelbart før eller under en prøve, kontaktes
den pædagogiske leder straks, og det tilstræbes at der findes en egnet afløser,
der kan forestå eksaminationen. Det tilstræbes, at afløseren kender
eksaminanderne. Hvis det ikke kan lykkes at finde en afløser, aflyses prøven,
og der planlægges en ny prøvedato snarest muligt.
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Censor
Hvis en censor bliver syg umiddelbart før eller under en prøve, kontaktes den
pædagogiske leder straks. Censors institution skal bestræbe sig på at sende en
egnet afløser, men hvis dette ikke kan lykkes, aflyses prøven, og der
planlægges en ny prøvedato snarest muligt.
Elev
I tilfælde af sygdom meddeler eleven dette til institutionen før prøven. For at
kunne tilbydes en sygeprøve/omprøve skal eleven kunne dokumentere sin
sygdom i form af en lægeerklæring eller lignende. Eleven skal straks henvises
til den pædagogiske leder for at aflægge dokumentation og få bevilliget en
sygeprøve.

Persondataforordningen
Al skriftlig korrespondance mellem censor og eksamensafholdende skole,
hvori der indgår personfølsomme oplysninger, skal foregå via sikker mail.
Anvendelse af elektroniske forsendelser er, ifølge persondataloven, tilladt til
og fra en officiel skolemailadresse og ikke til private mailadresser.
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Klager
Ifølge eksamensbekendtgørelsens kap. 10 kan en eksaminand indgive en klage
over en prøve.
Klagen skal være:
•
•
•

Individuel og rettet til institutionen
Skriftlig og begrundet
Indgives senest 2 uger efter prøven

Klagen kan omhandle:
•
•
•

Eksamensgrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende,
samt dets forhold til uddannelsens mål og krav
Prøveforløbet
Bedømmelsen

Klagesagen behandles af den prøveansvarlige efter ministeriets
klagevejledning – se næste side.
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Bilag 1: Prøver i de almene fag
Prøveforløbet – gælder for alle almene fag
Der gennemføres en mundtlig prøve på 30 minutter pr. eksaminand inklusiv
votering.
For PASE faget gælder dog at det afvikles som en praktisk prøve over to
arbejdsdage.
Som udgangspunkt for eksaminationen og den faglige dialog fremlægger
eksaminanden sin præsentationsportfolio.

Under prøven
Eksaminator er ansvarlig for at skabe et trygt eksamensmiljø for både elev og
censor, og stiller spørgsmål under samtalen.
Eksaminator giver eleven mulighed for at indlede eksaminationen med at
fremlægge sin præsentationsportfolio.
Eleven fremlægger sin præsentationsportfolio på maksimum 10 minutter,
hvorefter samtalen med lærer og censor påbegyndes.
Efter ca. 25 minutter slutter prøven, hvorefter eksaminator og censor voterer.
Ved voteringen lægger censor ud. Hvis der er uenighed mellem lærer og
censor, har censor det afgørende ord, jf. karakterbekendtgørelsens
bestemmelser.
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Dansk
Afsluttende prøve
I dansk er den afsluttende prøve en portfolio prøve.
Eleven skal have fulgt undervisningen og arbejdet med sin portfolio.
Der udarbejdes en prøveportfolio, som godkendes af underviser.
Aflevering og godkendelse af portfolio er en forudsætning for, at eleven kan
gå til den afsluttende prøve.
Elevens underviser vurderer, hvornår eleven er klar til den afsluttende prøve.
Prøven er en mundtlig prøve og varer 30 minutter.
Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolio til prøven.
Via sin præsentationsportfolio viser eleven en bred opfyldelse af fagets mål,
da præsentationsportfolio skal indeholde varierende tekster og andre
produkter og demonstrere elevens arbejde med tre-fem forskellige temaer
knyttet til hverdags- eller arbejdsliv.
Prøven fokuserer dermed på, at eleven skal vise sin evne til at beherske fagets
to aspekter: fagets egen faglighed og den praksisrettede dimension, hvorved
eleven viser forståelse for, at faget ikke skal ses og beherskes isoleret, men
kobles op på konkrete opgaver relateret til netop hverdags- og arbejdsliv.
Eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven
og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål.
Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver,
om målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog
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Eksaminationsgrundlag
Prøven tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag
Eleven bedømmes individuelt.
Der gives én karakter. Karakteren gives på baggrund af en helhedsvurdering af
den mundtlige præstation.
Vi vurderer eleven ud fra præstation og dokumentation af
kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens
præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet
materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget.
G-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på G-niveau er den mundtlige præsentation
og den faglige dialog under prøven med hovedvægten på den faglige
dialog. Vejledende for karaktergivningen er, at elevens mundtlige
præsentation af præsentationsportfolio vægtes med 30 %, og den
faglige dialog med 70 %.
E-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på E-niveau er præsentationsportfolio, den
mundtlige præsentation og den faglige dialog under prøven med
hovedvægten på den faglige dialog.
Vejledende for karaktergivningen er, at elevens
præsentationsportfolio vægtes med 25 %, og den mundtlige
fremlæggelse af portfolio ligeledes med 25 %. Den efterfølgende
faglige dialog vægtes med 50 %.
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D-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på D-niveau er præsentationsportfolio, den
mundtlige præsentation og den faglige dialog under prøven med
hovedvægten på den faglige dialog, som skal indeholde discipliner fra
de skriftlige elementer i præsentationsportfolio.
Vejledende for karaktergivningen er, at elevens
præsentationsportfolio vægtes med 25 %, og den mundtlige
fremlæggelse af portfolio ligeledes med 25 %. Den efterfølgende
faglige dialog vægtes med 50 %.

Bedømmelseskriterier

I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven:
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•

Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre

•

Tager initiativ i samtalen

•

Perspektiverer til pensum og andet stof

•

Har forberedt præsentationen af de skriftlige opgaver
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•

Kan forklare, hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise
styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne

•

Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne

Dansk som andetsprog
Afsluttende prøve
Den afsluttende prøve er en portfolioprøve.
Eleven skal have fulgt undervisningen, og arbejdet med sin portfolio.
Der udarbejdes en prøveportfolio, som godkendes af læreren.
Aflevering og godkendelse af portfolio er en forudsætning for, at eleven kan
gå til den afsluttende prøve.
Elevens underviser vurderer hvornår eleven er klar til den afsluttende prøve.
Prøven er en mundtlig prøve og varer 30 minutter.
Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolio til prøven.
Via sin præsentationsportfolio viser eleven en bred opfyldelse af fagets mål,
da præsentationsportfolio skal indeholde varierende tekster og andre
produkter og demonstrere elevens arbejde med tre-fem forskellige temaer
knyttet til hverdags- eller arbejdsliv.
Prøven fokuserer dermed på, at eleven skal vise sin evne til at beherske fagets
to aspekter: fagets egen faglighed og den praksisrettede dimension, hvorved
eleven viser forståelse for, at faget ikke skal ses og beherskes isoleret, men
kobles op på konkrete opgaver relateret til netop hverdags- og arbejdsliv.
Produkterne i elevens præsentationsportfolio skal være direkte anvendelige i
en større kontekst, så de kan bruges og omsættes i det virkelige liv og ikke
blot i en faglig sammenhæng.
Eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven
og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål.
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Eleven skal indgå i samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver,
om målgruppen for opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog.
Eksaminationsgrundlag
Prøven tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag
Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på
baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation.
Vi vurderer eleven ud fra præstation og dokumentation af
kompetencer under eksaminationen. Det er således elevens
præstation under eksaminationen med udgangspunkt i udarbejdet
materiale, der udgør bedømmelsesgrundlaget.
G-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på G-niveau er den mundtlige præsentation
og den faglige dialog under
prøven med hovedvægten på den faglige dialog.
Vejledende for karaktergivningen er, at elevens mundtlige
præsentation af præsentationsportfolio vægtes med 30 %, og den
faglige dialog med 70 %.
E-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på E-niveau er præsentationsportfolio, den
mundtlige præsentation og den faglige dialog under prøven med
hovedvægten på den faglige dialog.
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Vejledende for karaktergivningen er, at elevens
præsentationsportfolio vægtes med 25 %, og den mundtlige
fremlæggelse af portfolio ligeledes med 25 %. Den efterfølgende
faglige dialog vægtes med 50 %.
D-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på D-niveau er præsentationsportfolio, den
mundtlige præsentation og den faglige dialog under prøven med
hovedvægten på den faglige dialog, som skal indeholde discipliner fra
de skriftlige elementer præsentationsportfolio.
Vejledende for karaktergivningen er, at elevens
præsentationsportfolio vægtes med 25 %, og den mundtlige
fremlæggelse af portfolio ligeledes med 25 %. Den efterfølgende
faglige dialog vægtes med 50 %.
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Bedømmelseskriterier

Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på
niveauet, som beskrevet i fagbilaget for faget dansk.
I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven:
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•

Viser forståelse af sammenhængen mellem sprog, indhold og genre

•

Tager initiativ i samtalen

•

Perspektiverer til pensum og andet stof

•

Har forberedt præsentationen af de skriftlige opgaver

•

Kan forklare, hvordan opgaven/opgaverne er blevet til og kan vise
styrker og svagheder ved opgaven/opgaverne

•

Kan kommentere, hvad eleven har lært ved at lave opgaverne

Matematik
Afsluttende prøve
I matematik er den afsluttende prøve en portfolioprøve og varer 30 minutter.
Eleven skal have fulgt undervisningen og arbejdet med sin portfolio.
Der udarbejdes en prøveportfolio, som godkendes af læreren.
Aflevering og godkendelse af portfolio er en forudsætning for, at eleven kan
gå til den afsluttende prøve.
Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolio til prøven.
Den faglige dokumentation vil typisk omfatte matematiske udregninger, der
knytter sig til en opgave, som eleven har løst. Det er ideelt en praktisk fysik
opgave, som eleven har løst ved at udføre beregninger. Eleven bør i den
faglige dokumentation vise og forklare, hvordan han/hun kommer frem til sit
resultat ved at vise mellemregningerne og ikke kun facit. Eleven skal i sin
dokumentation benytte de rigtige matematiske termer og vise, at hun/han
forstår, at opgaver kan løses på flere måder. Hvis elevens dokumentation
primært består af billedmateriale, skal eleven notere de relevante
udregninger i forbindelse med billederne. Udregninger skal skrives ned, så det
fremgår, at eleven har opnået de forskellige matematiske færdigheder og
kompetencer.
Produkterne i elevens præsentationsportfolio skal være direkte anvendelige i
en større kontekst, så de kan bruges og omsættes i det virkelige liv og ikke
blot i en faglig sammenhæng.
Eksaminator leder eksaminationen, som foregår som en dialog mellem eleven
og eksaminator. Censor kan stille uddybende spørgsmål. Eleven skal indgå i
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samtale om formålet med den eller de skriftlige opgaver, om målgruppen for
opgaverne, om opgavernes indhold og deres sprog.
Eksaminationsgrundlag
Prøven tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio. Eleven og
eksaminator har efter elevens fremlæggelse af præsentationsportfolio en
faglig dialog om indholdet; efterfølgende er der ligeledes en faglig dialog med
eleven om øvrige emner i relation til portfolio, hvor eksaminator og censor
kan stille spørgsmål, som aktiverer og udfordrer elevens kompetencer.
Bedømmelsesgrundlag
Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Karakteren gives på
baggrund af en helhedsvurdering af den mundtlige præstation. Eleven har til
sin præsentationsportfolio udvalgt fire dokumenter, der dækker de
matematikfaglige mål bredt.
Der er forskel på bedømmelsesgrundlaget på de forskellige niveauer.
G-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på G-niveau er den mundtlige præsentation og den
faglige dialog under
prøven med hovedvægten på den faglige dialog.
Vejledende for karaktergivningen er, at elevens mundtlige præsentation af
præsentationsportfolio vægtes med 30 %, og den faglige dialog med 70 %.
E-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på E-niveau er præsentationsportfolio, den
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mundtlige præsentation og den faglige dialog under prøven med
hovedvægten på den faglige dialog.
Vejledende for karaktergivningen er, at elevens præsentationsportfolio
vægtes med 25 %, og den mundtlige fremlæggelse af portfolio ligeledes med
25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %.
D-niveau:
Bedømmelsesgrundlaget på D-niveau er præsentationsportfolio, den
mundtlige præsentation og den faglige dialog under prøven med
hovedvægten på den faglige dialog, som skal indeholde discipliner fra de
skriftlige elementer i præsentationsportfolio.
Vejledende for karaktergivningen er, at elevens præsentationsportfolio
vægtes med 25 %, og den mundtlige fremlæggelse af portfolio ligeledes med
25 %. Den efterfølgende generelle matematikfaglige dialog vægtes med 50 %.
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op
til de faglige mål, som de er angivet i fagbilaget.

I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven:
1.
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Kan anvende matematisk modellering til løsning af foreliggende
opgaver, herunder:
•

Kan genkende matematikken, hvor den forekommer i praktiske
situationer

•

Kan anvende korrekt matematisk model til løsning af praktiske
opgaver

•

Kan foretage enkle beregninger korrekt

2.
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•

Kan håndtere tal samt symboler, der repræsenterer kendte forhold

•

Kan anvende simple formler til simpel beregning af ukendte størrelser

•

Har kendskab til matematiske metoder og kan anvende dem korrekt

Kan dokumentere beregninger og opgaveløsninger, herunder:
•

Kan forklare matematiske beregninger og følgeslutninger

•

Kan dokumentere beregninger skriftligt

•

Kan forklare de matematiske emner og give eksempler på deres
anvendelse

PASE
Afsluttende prøve
I PASE er den afsluttende prøve en praktisk prøve over to arbejdsdage,
hvoraf første dag afsættes til arbejdet med den udleverede case og den
efterfølgende dag afholdes prøven.
PASE tager udgangspunkt i elevens egen hverdag og livssituation, og derfor
skal prøven være konkrete opgaver ud fra en relevant og virkelighedsnær
case.

Eksaminationsgrundlag
Eksaminationsgrundlaget er en case samt 5 delopgaver, der formuleres med
udgangspunkt i casen. Delopgaverne skal indeholde:
• En praktisk opgave
• En teoretisk opgave
• Et produkt
• En

arbejdsproces.

Bedømmelsesgrundlag
Elevens mundtlige præstation, der udgør bedømmelsesgrundlaget og hver
delopgave vægtes ligeligt. Dog skal der i alle tilfælde anvendes et fagligt skøn
og foretages en helhedsvurdering af elevens præstation.
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op
til alle de faglige mål, som er angivet i fagbilaget.
Der vil blive lagt vægt på, at eleven:
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•

Dokumenterer sin grundlæggende viden inden for PASE

•

Anvender fagsprog i sin fremlæggelse

•

Forklarer begreber og metoder

Oversigt Erhvervsfaglige temaer og prøver
Fagligt tema
Musisk og kunstnerisk produktion
Motor og mekanik
Mad og ernæring
Kommunikation og medier
Industri
Handel og kundeservice
Byg, bolig og anlæg
Omsorg og sundhed
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Eksamensformer
Portfolio
Praktisk prøve på en arbejdsdag
Portfolio eller praktisk prøve på en arbejdsdag
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio
Portfolio

Musisk og kunstrisk produktion
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau. På baggrund af forløbsplanen arbejder eleven og lærerne systematisk
med dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og
synliggøre progression.
Den faglige dokumentation anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse, hvis
eleven afslutter det faglige tema på niveau 1 eller 2.
Eleven arbejder løbende med dokumentation af processer og produkter, som
dokumenterer elevens arbejde med det faglige tema. Dokumentationen skal
kunne omfatte både arbejdsprocesser og udarbejdelse af konkrete produkter.
Dokumentationen kan omfatte konkrete produkter, tekst- og
billeddokumentation, videooptagelser, arbejdstegninger, notater,
materialelister eller anden form for dokumentation, der er tilpasset det faglige
tema.
Ved valg af dokumentation skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan
vise elevens viden om og færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og
anvendelse af fagtemaets tilhørende redskaber.
De nærmere krav og rammer for den faglige dokumentation fastsættes på
institutionsniveau.
Hvis der gennemføres portfolioprøve, samles elevens dokumentation i en
arbejdsportfolio, som skal danne grundlag for udarbejdelsen af en
præsentationsportfolio til brug ved prøven.
Der gives afsluttende standpunktsbedømmelse, hvis eleven afslutter det
faglige tema på niveau 1 eller 2.
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Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.

Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på, at eleven:
FGU niveau 1
• kan anvende de mest grundlæggende fagudtryk i relevante
sammenhænge
• har grundlæggende kendskab til de mest basale arbejdsmetoder,
materialer og sikkerhedsforanstaltninger
• kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder på et basalt
niveau
• kan gennemføre simple produktioner eller dele af produktioner med
en acceptabel kvalitet
• kan medvirke til produktioner gennem simple arbejdsprocesser og på
baggrund af supervision.
FGU niveau 2
• kan anvende korrekte fagudtryk i relevante sammenhænge
• kan redegøre for forskellige basale arbejdsmetoder, materialer og
sikkerhedsforanstaltninger inden for fagområdet
• kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder til løsning af
enkle opgaver under overholdelse af relevante forskrifter
• kan forholde sig til kvaliteten af udarbejdede produktioner, dele af
produktioner eller serviceydelser, og kan give forslag til forbedringer
og korrektioner
• kan med begyndende selvstændighed tage ansvar for
arbejdsprocesser (herunder gruppearbejde) til produktion/service.
Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
Afsluttende prøve/prøveformer
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Det faglige tema indeholder mange muligheder for at producere inden for
forskellige medier.
Portfolioprøve
På baggrund af sin arbejdsportfolio udarbejder eksaminanden en
præsentationsportfolio.
Læreren fastsætter de nærmere rammer for præsentationsportfolioens
udformning, indhold og omfang.
Præsentationsportfolioen indeholder udvalgt og bearbejdet materiale fra
arbejdsportfolioen således, at det bearbejdede materiale afspejler
eksaminandens aktuelle standpunkt. Præsentationsportfolioen skal
indeholde dokumentation af processer og produkter, som dokumenterer
eksaminandens arbejde med det faglige tema og aktuelle resultater heraf,
herunder dokumentation af eventuelt konkret udarbejdede fysiske produkter.
Læreren godkender præsentationsportfolioen som eksaminationsgrundlag.
Præsentationsportfolioen fremsendes til censor forud for prøven. Indeholder
præsentationsportfolioen fysiske produkter, der ikke kan fremsendes til
censor, informeres censor om disse ved vedlagt beskrivelse,
billeddokumentation eller anden form for information om produktet.
Der gennemføres en mundtlig prøve på 30 minutter pr. eksaminand inklusiv
votering.
Som udgangspunkt for eksaminationen og den faglige dialog fremlægger
eksaminanden sin præsentationsportfolio.
Eksaminandens præstation bedømmes ”bestået/ikke bestået” i forhold til det
faglige temas mål.
Eksaminationsgrundlag
Portfolioprøve
Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio og
demonstration af en valgfri produktion.
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Bedømmelsesgrundlag
Portfolioprøve
Bedømmelsesgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio, herunder
eventuelle produktioner og eksaminandens mundtlige præstation.
Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens
samlede præstation.
Bedømmelseskriterier
Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminanden:
• har udarbejdet en præsentationsportfolio, som indeholder relevant og
tilstrækkelig dokumentation af de valgte produktioner/processer
• i sin præstation demonstrerer tilstrækkelig viden om den valgte
kunstforms arbejdsformer, processer og virkemidler
• dokumenterer basal viden om metoder og normer inden for
fagtemaet
• dokumenterer relevant løsning af faglige problemstillinger
• har kunnet søge og anvende relevant information til brug ved løsning
af de dokumenterede opgaver i præsentationsportfolioen har anvendt
korrekt fagsprog
• ved den mundtlige eksamination anvender korrekt fagsprog
• kan forklare de særlige faglige udfordringer i de beskrevne
arbejdsprocesser.
Eksaminandens præstation bedømmes ”bestået/ikke bestået” i forhold til det
faglige temas mål.
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Motor og mekanik
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse.
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau.
På baggrund af forløbsplanen arbejder elever og lærere systematisk med
dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre
progression.
Den faglige dokumentations anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse ved
afslutning af niveau 1 og 2.
Eleven arbejder løbende med dokumentation af processer og produkter, som
dokumenterer elevens arbejde med det faglige tema.
Dokumentationen skal kunne omfatte både arbejdsprocesser og udarbejdelse
af konkrete produkter. Dokumentationen kan omfatte konkrete produkter,
tekst- og billeddokumentation, videooptagelser, arbejdstegninger, notater,
materialelister eller anden form for dokumentation, der er tilpasset det faglige
tema.
Ved valg af dokumentation skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan
vise elevens viden om og færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og
anvendelse af fagtemaets tilhørende redskaber.
De nærmere krav og rammer for den faglige dokumentation fastsættes på
institutionsniveau.
Portfolioprøven
Elevernes dokumentation samles i en arbejdsportfolio, som skal danne
grundlag for udarbejdelsen af en præsentationsportfolio til brug ved prøven.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.
Endvidere bedømmes eleven på baggrund af sin præstation i undervisningen.
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Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på at eleven:
FGU niveau 1
• kan anvende de mest grundlæggende fagudtryk i relevante sammenhænge
• har grundlæggende kendskab til de mest basale arbejdsmetoder, materialer
og sikkerhedsforanstaltninger
• kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder på et basalt niveau
• kan udarbejde simple produkter eller dele af produkter med en acceptabel
kvalitet
• kan medvirke til produktion/service gennem simple arbejdsprocesser og på
baggrund af supervision.
FGU niveau 2
• kan anvende korrekte fagudtryk i relevante sammenhænge
• kan redegøre for forskellige basale arbejdsmetoder, materialer og
sikkerhedsforanstaltninger inden for fagområdet
• kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder til løsning af enkle
opgaver under overholdelse af relevante forskrifter
• kan udarbejde produkter eller dele af produkter af en nogenlunde kvalitet,
og kan diskutere resultaterne af sit arbejde, herunder komme med forslag til
forbedringer og korrektioner
• kan med begyndende selvstændighed tage ansvar for arbejdsprocesser
(herunder gruppearbejde) til produktion/service.
Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
Afsluttende prøve/prøveformer
Den afsluttende prøve kan gennemføres som en praktisk prøve på én
arbejdsdag eller som en portfolioprøve.
Prøveformen fastsættes af institutionen.
Praktisk prøve på én arbejdsdag
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Prøven gennemføres på én arbejdsdag. Eksaminanden udfører alene eller i
samarbejde med andre en produktion eller en serviceydelse eller
kombinationer heraf.
Den praktiske opgave stilles af eksaminator og kan være en konkret
produktion eller serviceydelse til salg eller være tilrettelagt med prøven som
formål. Af opgaven fremgår, hvilken produktion eller serviceydelse
eksaminanden skal udføre, og hvilken dokumentation der kræves.
Alle eksaminander kan stilles den samme opgave, eller opgaverne kan stilles
individuelt.
Opgaven udleveres ved prøvens begyndelse, og eksaminator og censor sikrer,
at eksaminanden har forstået opgaven, inden løsningen påbegyndes.
Eksaminator og censor observerer, udspørger, gør notater og sikrer sig, at de i
løbet af dagen opnår et tilstrækkeligt bedømmelsesgrundlag til at vurdere
hver enkelt eksaminand.
Hver eksaminand eksamineres sammenlagt 30 minutter fordelt over
arbejdsdagen.
Votering og meddelelse af bedømmelse til eksaminanderne sker ved
arbejdsdagens afslutning.
Eksaminanden bedømmes individuelt ud fra det fremstillede produkt eller
serviceydelse, dets kvalitet og processen i løbet af arbejdsdagen.
Eksaminandens præstation bedømmes ”bestået/ikke bestået” i forhold til det
faglige temas mål.
Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens
samlede præstation.
Portfolioprøve
På baggrund af sin arbejdsportfolio udarbejder eksaminanden en
præsentationsportfolio. Læreren fastsætter de nærmere rammer for
præsentationsportfolioens udformning, indhold og omfang.
Præsentationsportfolioen indeholder udvalgt og bearbejdet materiale fra
arbejdsportfolioen således, at det bearbejdede materiale afspejler
eksaminandens aktuelle standpunkt.
45

Præsentationsportfolioen skal indeholde dokumentation af processer og
produkter, som dokumenterer eksaminandens arbejde med det faglige tema
og aktuelle resultater heraf, herunder dokumentation af eventuelt konkret
udarbejdede fysiske produkter.
Læreren godkender præsentationsportfolioen som eksaminationsgrundlag.
Præsentationsportfolioen fremsendes til censor forud for prøven.
Indeholder præsentationsportfolioen fysiske produkter, der ikke kan
fremsendes til censor, informeres censor om disse ved vedlagt beskrivelse,
billeddokumentation eller anden form for information om produktet.
Der gennemføres en mundtlig prøve på 30 minutter pr. eksaminand inklusiv
votering.
Som udgangspunkt for eksaminationen og den faglige dialog fremlægger
eksaminanden sin præsentationsportfolio.
Eksaminandens præstation bedømmes ”bestået/ikke bestået” i forhold til det
faglige temas mål.
Eksaminationsgrundlag - Praktisk prøve på én arbejdsdag
Eksaminationsgrundlaget er den praktiske opgave, som eksaminanden får
stillet.
Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag Praktisk prøve på én arbejdsdag
Bedømmelsesgrundlaget er det fremstillede produkt og/eller udført
serviceydelse, herunder udarbejdet dokumentation og udførte
arbejdsprocesser samt eksaminandens mundtlige præstation ved
eksaminationen.
Bedømmelsesgrundlaget Portfolioprøve
Er eksaminandens portfolio, herunder eventuelle fysiske produkter og
eksaminandens mundtlige præstation.
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Bedømmelseskriterier FGU niveau 3
Praktisk prøve på én arbejdsdag
Ved bedømmelsen lægges der vægt på:
• at kvaliteten af det praktiske produkt/serviceydelse lever op til den stillede
opgaves krav
• at det praktiske produkt enten kan sælges til en kunde, som det er, eller
eksaminanden kan gøre rede for, hvilke forbedringer og korrektioner, der
skulle til, for at gøre produktet salgbart
• at eksaminanden kan vise basal viden om metoder og normer indenfor
fagtemaet
• eksaminandens faglige løsning af den stillede opgave
• eksaminanden har kunnet søge og anvende relevant information til brug ved
løsning af den stillede opgave
• eksaminanden kan anvende korrekt fagsprog i sin kommunikation med
eksaminator og censor
• eksaminanden udviser ansvar for arbejdsprocessen.
Portfolioprøve
Ved bedømmelsen lægges der vægt på at:
• eksaminandens præsentationsportfolio indeholder relevant og tilstrækkelig
dokumentation af de valgte produktioner/processer
• eksaminanden i sin mundtlige præstation demonstrerer tilstrækkelig viden
om materialer, sikkerhedsmæssige forhold, funktioner, fremstillings- og
arbejdsprocesser og reparationsmetoder
• eksaminanden dokumenterer basal viden om metoder og normer indenfor
fagtemaet
• eksaminanden dokumenterer relevant løsning af faglige problemstillinger
• eksaminanden har kunnet søge og anvende relevant information til brug ved
løsning af de dokumenterede opgaver
• der er i portfolioen anvendt korrekt fagsprog
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• eksaminanden ved den mundtlige eksamination anvender korrekt fagsprog
• eksaminanden kan forklare de særlige faglige udfordringer i de beskrevne
arbejdsprocesser.
Eksaminandens præstation bedømmes ”bestået/ikke bestået” i forhold til det
faglige temas mål.
Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens
samlede præstation.
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Omsorg og sundhed
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau.
På baggrund af forløbsplanen arbejder eleven og lærerne systematisk med
dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre
progression.
Den faglige dokumentation anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse, hvis
eleven afslutter det faglige tema på niveau 1 eller 2.
Eleven udarbejder løbende i uddannelsestiden produkter, som dokumenterer
elevens arbejde med faget. Produkterne tager udgangspunkt i undervisningen
og de faglige mål, og indeholder faglige emner og problemstillinger fra
omsorgs- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Læreren
kommenterer produkterne, hvorefter eleven har mulighed for at kvalificere
dem.
Produktet kan eks. bestå af: foto- og filmdokumentation, cases, artikler,
notater, opgaver m.m. Produkterne kan både være fysiske eller digitale.
Produktet skal demonstrere viden om grundlæggende fagsprog, og redegøre
for enkle faglige begreber og problemstillinger. Ved valg af dokumentation
skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan vise elevens viden om og
færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og anvendelse af eventuelle
tilhørende redskaber.
Dokumentationen samles i en arbejdsportfolio, som danner grundlag for
udarbejdelsen af en præsentationsportfolio til brug ved prøven.
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Der gives afsluttende standpunktsbedømmelse, hvis eleven afslutter det
faglige tema på niveau 1 eller 2.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.

Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på, at eleven:
FGU niveau 1
• kan medvirke til omsorgs- og sundhedsaktiviteter, samt vise interesse herfor
• udviser vilje og interesse for at udvikle empati og nærvær i den
professionelle kontakt
• viser viden om tavshedspligt, underretningspligt og omsorgspligt
• udviser relevant situationsbestemt kommunikation
• viser interesse for forskellige beskæftigelsesmuligheder og tværfagligt
samarbejde inden for fagområdet
• viser viden om grundlæggende hygiejneprincipper
• viser vilje og interesse for at følge de arbejdsmiljømæssige anbefalinger, der
anvises i en given situation.
FGU niveau 2
• med begyndende selvstændighed, kan inddrage faglige overvejelser i
planlægningen og udførelsen af omsorgs- og sundhedsaktiviteter • udviser
nærvær og empati i den professionelle kontakt
• i et tværfagligt samarbejde og under vejledning, kan reflektere over
observationer og handle på etiske dilemmaer
• viser begyndende refleksion over egen praksis
• følger de grundlæggende hygiejniske principper
• bruger sin krop hensigtsmæssigt i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed
• har viden om beskæftigelsesmuligheder og forståelse for de forskellige
faggrænser.
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Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
Afsluttende prøve/prøveformer
Portfolioprøve Ved undervisningens afslutning udarbejder eksaminanden med
udgangspunkt i arbejdsportfolien en præsentationsportfolio.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation for eksaminandens
arbejde med to eller flere forskellige emner fra omsorgs- og
sundhedsområdet.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation af processer og
produkter, som dokumenterer eksaminandens arbejde med det faglige tema
og aktuelle resultater heraf, herunder dokumentation af eventuelt konkret
udarbejdede fysiske produkter.
Læreren fastsætter de nærmere rammer for udformning, indhold og omfang
af præsentationsportfolien.
Læreren godkender præsentationsportfolien.
Præsentationsportfolien udarbejdes individuelt og fremsendes til censor forud
for prøven. Indeholder portfolien fysiske produkter, der ikke kan fremsendes
til censor, informeres censor om disse ved vedlagt beskrivelse,
billeddokumentation eller anden form for information om produktet.
Der afholdes en mundtlig prøve á 30 minutters varighed pr. eksaminand,
inklusive votering.
Præsentationsportfolien danner udgangspunktet for den faglige dialog ved
eksaminationen.
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Eksaminationen starter med eksaminandens fremlæggelse af sin
præsentationsportfolio. Ved fremlæggelsen inddrages aktuelle og relevante
faglige emner og problemstillinger.
Eksaminationsgrundlag
Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelsesgrundlaget er eksaminandens mundtlige præstation og
præsentationsportfolio.

Bedømmelseskriterier
FGU niveau 3
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilken grad eksaminanden opfylder de
faglige mål. Ved bedømmelsen lægges der vægt på, at eksaminanden:
• selvstændigt kan planlægge og gennemføre omsorgs- og sundhedsaktiviteter
for en kendt målgruppe og/eller i kendte omgivelser, på baggrund af faglige
overvejelser
• selvstændigt kan udvise empati og nærvær i den professionelle kontakt
• reflekterer over egen praksis
• selvstændigt men i et tværfagligt samarbejde, kan reflektere og handle på
observationer og etiske dilemmaer
• selvstændig kan tilpasse aktiviteter ud fra faglige og hygiejnemæssige
overvejelser
• er i stand til, i kendte situationer, at forholde sig til om arbejdet foregår
sikkerhedsmæssigt forsvarligt.
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Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering af eksaminandens
mundtlige præstation og præsentationsportfolien, med vægt på den
mundtlige præstation.
Eksaminandens præstation bedømmes bestået/ikke bestået.
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Mad og ernæring
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau.
På baggrund af forløbsplanen arbejder eleven og lærerne systematisk med
dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre
progression.
Den faglige dokumentation anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse, hvis
eleven afslutter det faglige tema på niveau 1 eller 2.
Eleven udarbejder løbende i uddannelsestiden produkter, som dokumenterer
elevens arbejde med faget. Produkterne tager udgangspunkt i undervisningen
og de faglige mål, og indeholder faglige emner og problemstillinger fra
omsorgs- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Læreren
kommenterer produkterne, hvorefter eleven har mulighed for at kvalificere
dem.
Produktet kan eks. bestå af: foto- og filmdokumentation, cases, artikler,
notater, opgaver m.m. Produkterne kan både være fysiske eller digitale.
Produktet skal demonstrere viden om grundlæggende fagsprog, og redegøre
for enkle faglige begreber og problemstillinger. Ved valg af dokumentation
skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan vise elevens viden om og
færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og anvendelse af eventuelle
tilhørende redskaber.
Dokumentationen samles i en arbejdsportfolio, som danner grundlag for
udarbejdelsen af en præsentationsportfolio til brug ved prøven.
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Der gives afsluttende standpunktsbedømmelse, hvis eleven afslutter det
faglige tema på niveau 1 eller 2.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.
Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på, at eleven:

FGU-niveau 1
• Kan anvende de mest grundlæggende fagudtryk i relevante sammenhænge
• Har kendskab til basale tilberedningsmetoder, råvarer/materialer og
sikkerhedsforanstaltninger
• Har grundlæggende viden om hygiejne og orden i det faglige tema
• Kan anvende værkstedets relevante maskiner og apparaturer
• Kan medvirke til produktion i et professionelt køkken gennem simple
arbejdsprocesser og på baggrund af supervision
FGU-niveau 2:
• Kan anvende korrekte fagudtryk i relevante sammenhænge
• Kan redegøre for forskellige basale tilberedningsmetoder,
råvarer/materialer og sikkerhedsforanstaltninger
• Kan anvende forskellige grundlæggende tilberedningsmetoder til enkle
opgaver under overholdelse af relevante forskrifter
• Kan udarbejde produkter eller dele af produkter af en nogenlunde kvalitet
og kan forholde sig til kvaliteten af de udarbejdede produkter, dele af
produkter eller serviceydelser og kan give forslag til forbedringer og
korrektioner
• Kan tage et begrænset ansvar for afprøvede processer og varetage
opgaveløsning i samarbejde, selvstændigt eller i situationer med
sidemandsoplæring
Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
55

Afsluttende prøve/prøveformer
Den praktiske prøve
Den praktiske prøve gennemføres på én dag, hvor både eksaminator og
censor er til stede. Det giver god mulighed for at bedømme eleven med
hensyn til både proces og produkt.
Prøven kan eksempelvis bygge på en opgave, hvor der stilles krav om
planlægning, udførelse og aflevering af et produkt til eksempelvis en buffet i
en kantine, en ret til en særlig højtidelighed eller lejlighed, eller krav om god
udnyttelse af nogle overskudsvarer.
Prøven gennemføres som holdprøve. Eleverne arbejder sammen enten som
en enhed eller delt op i grupper. Prøven skal afspejle en produktion i
køkkenet, som eleverne typisk vil arbejde sammen om til hverdag.
Prøven tager udgangspunkt i en case, som definerer, hvad der skal
produceres, og hvilke råvarer der er til rådighed. Casen kan være fælles for
alle eller delt op i grupper. Det kan fx være en fordel at vælge en case, der
tager udgangspunkt i gruppearbejde, hvis der er mange på holdet, og
køkkenet er indrettet således, at det er hensigtsmæssigt.
Der er som udgangspunkt ikke fastsat en formel tidsramme for prøven
Alle eksaminander trækker casen på samme tid. Hvis holdet skal deles op i
mindre grupper, kan dette evt. foregå ved lodtrækning.
Efter trækning af casen sætter gruppen sig sammen og udarbejder en menu
samt den arbejdsplan, gruppen skal arbejde ud fra.
Ved den praktiske prøve på én arbejdsdag er bedømmelsesgrundlaget det
produkt, der er fremstillet i løbet af prøvedagen, dets kvalitet,
arbejdsprocessen, menuen, metodikken samt den faglige dialog i løbet af
prøvedagen.
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Efter prøvens afslutning vil eksaminator og censor diskutere bedømmelsen for
den individuelle elev. Eleverne bliver kaldt ind enkeltvis for at modtage
bedømmelsen og en begrundelse for den.
Bedømmelsesgrundlaget
Ved den praktiske prøve på én arbejdsdag er bedømmelsesgrundlaget det
produkt, der er fremstillet i løbet af prøvedagen, dets kvalitet,
arbejdsprocessen, menuen, metodikken samt den faglige dialog i løbet af
prøvedagen.
Eksaminationsgrundlaget
Ved den praktiske prøve på én arbejdsdag er eksaminationsgrundlaget den
praktiske opgave, som eksaminanden får stillet.
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Bedømmelseskriterier
Kriterier
Kvaliteten af det praktiske produkt/serviceydelsen
lever op til den stillede opgaves krav

Det praktiske produkt kan enten sælges til en
kunde, som det er, eller eksaminanden kan gøre
rede for, hvilke forbedringer og korrektioner der
skal til for at gøre produktet salgbart

Eksaminanden viser i prøven basale færdigheder i
forhold til at kunne forberede arbejdsprocessen til
udarbejdelsen af måltidet

Konkretisering
Det produkt, som eleven har afleveret, overholder
de bestemmelser, som udgjorde prøvecasen. De
kan fx være:
• At de casespecifikke råvarer blev anvendt
• At retningslinjerne for antallet af kuverter blev
overholdt
• At opgaven var færdiggjort inden for det afsatte
tidsrum
Det afleverede produkt lever op til minimumskrav
om sikkerhed, ernæring og tilberedning og har en
ønsket sensorisk og visuel kvalitet.
Er dette ikke tilfældet, kan eleven i mindre/nogen
grad påvirke bedømmelsen ved at redegøre for
fejl, mangler eller uheld i forløbet.
Eleven viser evne til at strukturere sit arbejde med
henblik på at opnå et godt resultat.
Inden opgaven kan eleven planlægge den ud fra et
fagligt abstraktionsniveau, der passer til FGUniveauet.
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Handel og kundeservice
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau.
På baggrund af forløbsplanen arbejder eleven og lærerne systematisk med
dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre
progression.
Den faglige dokumentation anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse, hvis
eleven afslutter det faglige tema på niveau 1 eller 2.
Eleven udarbejder løbende i uddannelsestiden produkter, som dokumenterer
elevens arbejde med faget. Produkterne tager udgangspunkt i undervisningen
og de faglige mål, og indeholder faglige emner og problemstillinger fra
omsorgs- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Læreren
kommenterer produkterne, hvorefter eleven har mulighed for at kvalificere
dem.
Produktet kan eks. bestå af: foto- og filmdokumentation, cases, artikler,
notater, opgaver m.m. Produkterne kan både være fysiske eller digitale.
Produktet skal demonstrere viden om grundlæggende fagsprog, og redegøre
for enkle faglige begreber og problemstillinger. Ved valg af dokumentation
skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan vise elevens viden om og
færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og anvendelse af eventuelle
tilhørende redskaber.
Dokumentationen samles i en arbejdsportfolio, som danner grundlag for
udarbejdelsen af en præsentationsportfolio til brug ved prøven.
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Der gives afsluttende standpunktsbedømmelse, hvis eleven afslutter det
faglige tema på niveau 1 eller 2.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.
Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på, at eleven:
FGU-niveau 1
• Kan anvende de mest grundlæggende fagudtryk i relevante sammenhænge
• Har grundlæggende kendskab til de mest basale arbejdsmetoder, materialer
og sikkerhedsforanstaltninger
• Kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder på et basalt niveau
• Kan deltage i simple handels- og kundeservice situationer, eller dele af disse,
med en acceptabel kvalitet
• Kan medvirke til handel/kundeservice gennem simple arbejdsprocesser, i
kendte situationer under vejledning.

FGU niveau 2
• Kan anvende korrekte fagudtryk i relevante sammenhænge
• Kan redegøre for forskellige basale arbejdsmetoder, materialer og
sikkerhedsforanstaltninger inden for fagområdet
• Kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder til løsning af enkle
opgaver under overholdelse af relevante forskrifter
• Kan forholde sig til kvaliteten af udførte opgaver i det faglige tema, og kan
give forslag til forbedringer og korrektioner
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• Kan med begyndende selvstændighed og ansvarlighed gennemføre handel i
et professionelt miljø i kendte situationer eller kan udføre mere komplicerede
serviceydelser under vejledning.
Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
Afsluttende prøve/prøveformer
Portfolioprøve Ved undervisningens afslutning udarbejder eksaminanden med
udgangspunkt i arbejdsportfolien en præsentationsportfolio.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation for eksaminandens
arbejde med to eller flere forskellige emner fra omsorgs- og
sundhedsområdet.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation af processer og
produkter, som dokumenterer eksaminandens arbejde med det faglige tema
og aktuelle resultater heraf, herunder dokumentation af eventuelt konkret
udarbejdede fysiske produkter.
Læreren fastsætter de nærmere rammer for udformning, indhold og omfang
af præsentationsportfolien.
Læreren godkender præsentationsportfolien.
Præsentationsportfolien udarbejdes individuelt og fremsendes til censor forud
for prøven. Indeholder portfolien fysiske produkter, der ikke kan fremsendes
til censor, informeres censor om disse ved vedlagt beskrivelse,
billeddokumentation eller anden form for information om produktet.
Der afholdes en mundtlig prøve á 30 minutters varighed pr. eksaminand,
inklusive votering.
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Præsentationsportfolien danner udgangspunktet for den faglige dialog ved
eksaminationen.
Eksaminationen starter med eksaminandens fremlæggelse af sin
præsentationsportfolio. Ved fremlæggelsen inddrages aktuelle og relevante
faglige emner og problemstillinger.
Eksaminationsgrundlag
Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelsesgrundlaget er eksaminandens mundtlige præstation og
præsentationsportfolio.

Bedømmelseskriterier
Kriterier
Har udarbejdet en præsentationsportfolio, som
indeholder relevant og tilstrækkelig
dokumentation af de valgte
produktioner/processer.

Kan vise forståelse for og anvende begreber og
modeller i ny kontekst.

Kan forholde sig kritisk til samfundsmæssige
problemstillinger på et fagligt grundlag.
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Konkretisering
Eleven har, efter eget ønske og i dialog med
læreren, udvalgt fire forskellige relevante
produktioner/processer fra sin arbejdsportfolio.
(Det kan have betydning for bedømmelsen,
eksempelvis kan eleven have arbejdet med salg på
skolen, i en virksomhed eller i forbindelse med et
event).
Eleven forstår de anvendte begreber og modeller i
Præsentationsportfolioen, og dette kan eleven
vise, ved at de bruges i en ny kontekst.
(Fx ved at omsætte teori til praksis eller benytte
begreber, modeller og viden i forskellige
sammenhænge).
Eleven kan forholde sig kritisk til fx emballage,
madspild, CO2, ensomhed og fællesskaber – set i
forhold til det faglige tema og i forhold til
samfundet.

Byg, bolig & anlæg
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau.
På baggrund af forløbsplanen arbejder eleven og lærerne systematisk med
dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre
progression.
Den faglige dokumentation anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse, hvis
eleven afslutter det faglige tema på niveau 1 eller 2.
Eleven udarbejder løbende i uddannelsestiden produkter, som dokumenterer
elevens arbejde med faget. Produkterne tager udgangspunkt i undervisningen
og de faglige mål, og indeholder faglige emner og problemstillinger fra
omsorgs- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Læreren
kommenterer produkterne, hvorefter eleven har mulighed for at kvalificere
dem.
Produktet kan eks. bestå af: foto- og filmdokumentation, cases, artikler,
notater, opgaver m.m. Produkterne kan både være fysiske eller digitale.
Produktet skal demonstrere viden om grundlæggende fagsprog, og redegøre
for enkle faglige begreber og problemstillinger. Ved valg af dokumentation
skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan vise elevens viden om og
færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og anvendelse af eventuelle
tilhørende redskaber.
Dokumentationen samles i en arbejdsportfolio, som danner grundlag for
udarbejdelsen af en præsentationsportfolio til brug ved prøven.
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Der gives afsluttende standpunktsbedømmelse, hvis eleven afslutter det
faglige tema på niveau 1 eller 2.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.
Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på, at eleven
FGU Niveau 1
• Kan anvende de mest grundlæggende fagudtryk i relevante sammenhænge
• Har grundlæggende kendskab til de mest basale arbejdsmetoder, materialer
og sikkerhedsforanstaltninger
• Kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder på et basalt niveau
• Kan udarbejde simple produkter eller dele af produkter med en acceptabel
kvalitet
• Kan medvirke til produktion/service gennem simple arbejdsprocesser og på
baggrund af supervision.
FGU Niveau 2
• Kan anvende korrekte fagudtryk i relevante sammenhænge
• Kan redegøre for forskellige basale arbejdsmetoder, materialer og
sikkerhedsforanstaltninger inden for fagområdet
• Kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder til løsning af enkle
opgaver under overholdelse af relevante forskrifter
• Kan forholde sig til kvaliteten af udarbejdede produkter, dele af produkter
eller serviceydelser, og kan give forslag til forbedringer og korrektioner.
• Kan med begyndende selvstændighed tage ansvar for arbejdsprocesser
(herunder gruppearbejde) til produktion/service.
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Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
Afsluttende prøve/prøveformer
Portfolioprøve Ved undervisningens afslutning udarbejder eksaminanden med
udgangspunkt i arbejdsportfolien en præsentationsportfolio.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation for eksaminandens
arbejde med to eller flere forskellige emner fra omsorgs- og
sundhedsområdet.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation af processer og
produkter, som dokumenterer eksaminandens arbejde med det faglige tema
og aktuelle resultater heraf, herunder dokumentation af eventuelt konkret
udarbejdede fysiske produkter.
Læreren fastsætter de nærmere rammer for udformning, indhold og omfang
af præsentationsportfolien.
Læreren godkender præsentationsportfolien.
Præsentationsportfolien udarbejdes individuelt og fremsendes til censor forud
for prøven. Indeholder portfolien fysiske produkter, der ikke kan fremsendes
til censor, informeres censor om disse ved vedlagt beskrivelse,
billeddokumentation eller anden form for information om produktet.
Der afholdes en mundtlig prøve á 30 minutters varighed pr. eksaminand,
inklusive votering.
Præsentationsportfolien danner udgangspunktet for den faglige dialog ved
eksaminationen.
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Eksaminationen starter med eksaminandens fremlæggelse af sin
præsentationsportfolio. Ved fremlæggelsen inddrages aktuelle og relevante
faglige emner og problemstillinger.
Eksaminationsgrundlag
Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelsesgrundlaget er eksaminandens mundtlige præstation og
præsentationsportfolio.

Bedømmelseskriterier
Kriterier

Konkretisering

Eksaminandens præsentationsportfolio
indeholder relevant og tilstrækkelig
dokumentation af de valgte
produktioner/processer.

Der lægges vægt på, at eleven har formået at
indsamle relevant dokumentation for det/de
læringsmål, som eleven ønsker at dokumentere.
Der lægges ligeledes vægt på, at eleven bruger
dokumentation fra et bredt udsnit af sin
arbejdsportfolio.

Portfolien skal hovedsageligt bestå af
egenproduceret materiale, og skal dokumentere
forståelse for brug af mulighederne inden for
det/de valgte medier.

Præsentationsportfolioen skal, som udgangspunkt
og fortrinsvis, bestå af egenproduceret materiale,
det vil sige billeder, film eller andre former for
dokumentation af de opgaver, som eleven har
deltaget i, udarbejdet eller løst i løbet af
uddannelsen.
Billeder m.m. skal dokumentere den konkrete
læring, der har fundet sted, og suppleres med
elevens mundtlige refleksioner over sin egen
læring og kompetenceudvikling.
Præsentationsportfolioen må kun i meget
begrænset omfang bestå af materiale, der er
hentet på nettet, men det kan fx være en
hjemmeside, som præsenterer et praktiksted, et
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datablad eller en brugervejledning til et konkret
produkt eller lignende. Præsentationsportfolioen
skal dokumentere forståelse af – og meget gerne
brug af – de muligheder, der ligger inden for det
valgte medie, fx PowerPoint.
Eksaminanden dokumenterer relevant løsning af
faglige problemstillinger

Der lægges vægt på, at eleven er i stand til at
dokumentere, hvordan en konkret faglig
problemstilling er løst. Dokumentationen kan
bestå af et konkret produkt, der fremvises til
portfolioprøven.
Der lægges vægt på, at eleven:
•Dokumenterer kendskab til de faglige
problemstillinger, der berøres i fremlæggelsen
• Viser kendskab til korrekt brug af
sikkerhedsudstyr samt materiale- og
værktøjskendskab
• Viser erfaring med kundekontakt
• Inddrager elementer som fx kendskab til det
danske arbejdsmarked, uddannelsessystemet,
mulighederne for uddannelse og job, fysiske krav
m.m
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Kommunikation og medier
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau.
På baggrund af forløbsplanen arbejder eleven og lærerne systematisk med
dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre
progression.
Den faglige dokumentation anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse, hvis
eleven afslutter det faglige tema på niveau 1 eller 2.
Eleven udarbejder løbende i uddannelsestiden produkter, som dokumenterer
elevens arbejde med faget. Produkterne tager udgangspunkt i undervisningen
og de faglige mål, og indeholder faglige emner og problemstillinger fra
omsorgs- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Læreren
kommenterer produkterne, hvorefter eleven har mulighed for at kvalificere
dem.
Produktet kan eks. bestå af: foto- og filmdokumentation, cases, artikler,
notater, opgaver m.m. Produkterne kan både være fysiske eller digitale.
Produktet skal demonstrere viden om grundlæggende fagsprog, og redegøre
for enkle faglige begreber og problemstillinger. Ved valg af dokumentation
skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan vise elevens viden om og
færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og anvendelse af eventuelle
tilhørende redskaber.
Dokumentationen samles i en arbejdsportfolio, som danner grundlag for
udarbejdelsen af en præsentationsportfolio til brug ved prøven.
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Der gives afsluttende standpunktsbedømmelse, hvis eleven afslutter det
faglige tema på niveau 1 eller 2.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.
Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på, at eleven:
FGU-niveau 1
• kan anvende de mest grundlæggende fagudtryk i relevante sammenhænge
• har et grundlæggende kendskab til de mest basale arbejdsmetoder,
materialer og sikkerhedsforanstaltninger
• kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder på et basalt niveau
• kan udarbejde simple produkter eller dele af produkter med en acceptabel
kvalitet
• kan medvirke til produktion/service gennem simple arbejdsprocesser og på
baggrund af supervision.

FGU-niveau 2
• kan anvende korrekte fagudtryk i relevante sammenhænge
• kan redegøre for forskellige basale arbejdsmetoder, materialer og
sikkerhedsforanstaltninger inden for fagområdet
• kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder til løsning af enkle
opgaver under overholdelse af relevante forskrifter
• kan forholde sig til kvaliteten af udarbejdede produkter, dele af produkter
eller serviceydelser, og kan give forslag til forbedringer og korrektioner
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• kan med begyndende selvstændighed tage ansvar for arbejdsprocesser
(herunder gruppearbejde) til produktion/service.
• Kan med begyndende selvstændighed og ansvarlighed gennemføre handel i
et professionelt miljø i kendte situationer eller kan udføre mere komplicerede
serviceydelser under vejledning.
Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
Afsluttende prøve/prøveformer
Portfolioprøve Ved undervisningens afslutning udarbejder eksaminanden med
udgangspunkt i arbejdsportfolien en præsentationsportfolio.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation for eksaminandens
arbejde med to eller flere forskellige emner fra omsorgs- og
sundhedsområdet.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation af processer og
produkter, som dokumenterer eksaminandens arbejde med det faglige tema
og aktuelle resultater heraf, herunder dokumentation af eventuelt konkret
udarbejdede fysiske produkter.
Læreren fastsætter de nærmere rammer for udformning, indhold og omfang
af præsentationsportfolien.
Læreren godkender præsentationsportfolien.
Præsentationsportfolien udarbejdes individuelt og fremsendes til censor forud
for prøven. Indeholder portfolien fysiske produkter, der ikke kan fremsendes
til censor, informeres censor om disse ved vedlagt beskrivelse,
billeddokumentation eller anden form for information om produktet.
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Der afholdes en mundtlig prøve á 30 minutters varighed pr. eksaminand,
inklusive votering.
Præsentationsportfolien danner udgangspunktet for den faglige dialog ved
eksaminationen.
Eksaminationen starter med eksaminandens fremlæggelse af sin
præsentationsportfolio. Ved fremlæggelsen inddrages aktuelle og relevante
faglige emner og problemstillinger.
Eksaminationsgrundlag
Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelsesgrundlaget er eksaminandens mundtlige præstation og
præsentationsportfolio.
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Bedømmelseskriterier
Kriterier

Konkretisering

Eksaminandens præsentationsportfolio
indeholder relevant og tilstrækkelig
dokumentation af de valgte
produktioner/processer

Til portfolioprøven har eksaminanden på
baggrund af sin arbejdsportfolio samlet og
bearbejdet dokumentationen af sit arbejde i en
præsentationsportfolio. Til prøven på et
fotoværksted har arbejdsportfolio den særlige
karakter, at den ikke alene indeholder
dokumentation af arbejdsprocesser og produkter,
men i høj grad også egentlige færdige
produktioner. Dette er en følge af, at det, der
produceres, netop er fotos, som også ofte bruges
som dokumentation i portfolio. Fotoeleven er
derfor privilegeret ved at kunne vise 1:1produktioner i sin præsentationsportfolio, men så
meget desto mere skal eleven sørge for også at
fokusere på sine arbejdsprocesser og på
dokumentationen af dem. Det skal være tydeligt,
hvilke overvejelser eleven har haft i forbindelse
med de enkelte projekter, hvilke valg der er
truffet vedrørende udstyr og materialer, og hvad
eleven har lært i processen.

Eksaminanden kan forklare de særlige faglige
udfordringer i de beskrevne arbejdsprocesser

Eksaminanden har i Præsentationsportfolioen
fremlagt dokumentation for sine projekter, og til
prøven kan eksaminanden redegøre for sine
faglige overvejelser og udfordringer i forbindelse
med de enkelte arbejdsprocesser.
Her er et eksempel fra prøven på et fotoværksted:
Til en bladproduktion har eksaminanden
fremstillet et iscenesat portræt, som skal illustrere
en artikel om unge og computerspil.
Eksaminanden ønsker et fotografisk udtryk, der er
konstrueret, så artiklens hovedperson
fotograferes med et sceneri fra World of Warcraft
som baggrund. Eksaminanden vil gerne undgå at
bruge Photoshop til at samle portrættet og

72

baggrunden, fordi hun ønsker et lidt groft og
collage-lignende udtryk. Hun bruger derfor en
projektor i studiet til at vise sceneriet i
baggrunden og fotograferer personen og
baggrunden i samme optagelse. Eksaminanden
forklarer de tekniske udfordringer ved dette: at
den lyskilde, hun vil anvende på personen,
ødelægger projektionen af baggrunden. Hun
bruger et almindeligt flashanlæg og har forsøgt at
afgrænse lyset fra dette, men hun kan desværre
ikke styre det. Hun forsøger i stedet med et lille
LED-panel, og det fungerer. Eksaminanden
fortæller også om endnu en fordel ved dette valg:
at LED-panelet og projektorbilledet i baggrunden
ligger meget tæt på hinanden, hvad angår
lysstyrke, så det var lettere at få en ensartet
lysmængde i billedet som helhed. Eksaminanden
redegør desuden for udfordringen ved at skulle
løse de tekniske problemer samtidig med at skulle
håndtere kontakten med personen og
instruktionen af ham.
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Industri
Faglig dokumentation/afsluttende standpunktsbedømmelse
Elevens niveaumæssige indplacering (introducerende niveau, FGU1, FGU2
eller FGU3-niveau) fremgår af elevens forløbsplan. Forløbsplanens angivelse af
elevens niveau justeres i overensstemmelse med, at eleven opnår et højere
niveau.
På baggrund af forløbsplanen arbejder eleven og lærerne systematisk med
dokumentation af elevens læring med henblik på at fastholde og synliggøre
progression.
Den faglige dokumentation anvendes i forbindelse med evaluering af elevens
udvikling og læring, samt i forbindelse med standpunktsbedømmelse, hvis
eleven afslutter det faglige tema på niveau 1 eller 2.
Eleven udarbejder løbende i uddannelsestiden produkter, som dokumenterer
elevens arbejde med faget. Produkterne tager udgangspunkt i undervisningen
og de faglige mål, og indeholder faglige emner og problemstillinger fra
omsorgs- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Læreren
kommenterer produkterne, hvorefter eleven har mulighed for at kvalificere
dem.
Produktet kan eks. bestå af: foto- og filmdokumentation, cases, artikler,
notater, opgaver m.m. Produkterne kan både være fysiske eller digitale.
Produktet skal demonstrere viden om grundlæggende fagsprog, og redegøre
for enkle faglige begreber og problemstillinger. Ved valg af dokumentation
skal der lægges vægt på, at dokumentationen kan vise elevens viden om og
færdigheder i grundlæggende arbejdsmetoder og anvendelse af eventuelle
tilhørende redskaber.
Dokumentationen samles i en arbejdsportfolio, som danner grundlag for
udarbejdelsen af en præsentationsportfolio til brug ved prøven.
74

Der gives afsluttende standpunktsbedømmelse, hvis eleven afslutter det
faglige tema på niveau 1 eller 2.
Elevens faglige dokumentation indgår som bedømmelsesgrundlag.
Ved standpunktsbedømmelsen lægges der vægt på, at eleven:
FGU-niveau 1
• Kan anvende de mest grundlæggende fagudtryk i relevante sammenhænge
• Har grundlæggende kendskab til de mest basale arbejdsmetoder, materialer
og sikkerhedsforanstaltninger
• Kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder på et basalt niveau
• Kan udarbejde simple produkter eller dele af produkter af en acceptabel
kvalitet
• Kan medvirke til produktion/service gennem simple arbejdsprocesser og på
baggrund af supervision
FGU-niveau 2
• Kan anvende korrekte fagudtryk i relevante sammenhænge
• Kan redegøre for forskellige basale arbejdsmetoder, materialer og
sikkerhedsforanstaltninger inden for fagområdet
• Kan anvende forskellige grundlæggende arbejdsmetoder til løsning af enkle
opgaver under overholdelse af relevante forskrifter
• Kan udarbejde produkter eller dele af produkter af en nogenlunde kvalitet
og kan diskutere resultaterne af sit arbejde, herunder komme med forslag til
forbedringer og korrektioner
• Kan med begyndende selvstændighed tage ansvar for arbejdsprocesser
(herunder gruppearbejde) i forbindelse med produktion/service

Bedømmelsen ”bestået/ikke bestået” anvendes.
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Afsluttende prøve/prøveformer Eller praktisk prøve på 1 dag
Portfolioprøve Ved undervisningens afslutning udarbejder eksaminanden med
udgangspunkt i arbejdsportfolien en præsentationsportfolio.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation for eksaminandens
arbejde med to eller flere forskellige emner fra omsorgs- og
sundhedsområdet.
Præsentationsportfolien skal indeholde dokumentation af processer og
produkter, som dokumenterer eksaminandens arbejde med det faglige tema
og aktuelle resultater heraf, herunder dokumentation af eventuelt konkret
udarbejdede fysiske produkter.
Læreren fastsætter de nærmere rammer for udformning, indhold og omfang
af præsentationsportfolien.
Læreren godkender præsentationsportfolien.
Præsentationsportfolien udarbejdes individuelt og fremsendes til censor forud
for prøven. Indeholder portfolien fysiske produkter, der ikke kan fremsendes
til censor, informeres censor om disse ved vedlagt beskrivelse,
billeddokumentation eller anden form for information om produktet.
Der afholdes en mundtlig prøve á 30 minutters varighed pr. eksaminand,
inklusive votering.
Præsentationsportfolien danner udgangspunktet for den faglige dialog ved
eksaminationen.
Eksaminationen starter med eksaminandens fremlæggelse af sin
præsentationsportfolio. Ved fremlæggelsen inddrages aktuelle og relevante
faglige emner og problemstillinger.
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Eksaminationsgrundlag
Eksaminationsgrundlaget er eksaminandens præsentationsportfolio.
Bedømmelsesgrundlag
Bedømmelsesgrundlaget er eksaminandens mundtlige præstation og
præsentationsportfolio.
Bedømmelseskriterier
Kriterier

Konkretisering

Ved bedømmelsen lægges vægt på at:
I sin mundtlige præstation demonstrerer
tilstrækkelig viden om materialer,
sikkerhedsmæssige forhold, funktioner,
fremstillings- og arbejdsprocesser og
reparationsmetoder.

I forbindelse med portfolioprøven har
eksaminanden på baggrund af sin arbejdsportfolio
samlet og bearbejdet dokumentationen af sit
arbejde i en præsentationsportfolio. Til prøven
demonstrerer eksaminanden tilstrækkelig viden
om materialer, sikkerhedsmæssige forhold,
funktioner og arbejdsprocesser.
Til prøven på et metalværksted – eller på andre
værksteder, hvor der er tunge løft – demonstrerer
eksaminanden sin viden om løftestillinger,
arbejdsstillinger og anvendelsen af personlige og
generelle værnemidler – fx høreværn og
sikkerhedsbriller og udsugning i forbindelse med
svejsning. Eksaminanden demonstrerer sin viden
om og baggrunden for materialevalg.
Hvis eksaminanden fx har anvendt cortenstål, skal
eksaminanden kunne redegøre for fordele og
ulemper ved cortenstål frem for almindeligt stål,
galvaniseret stål eller rustfast stål. Ved brug af
galvaniseret stål eller efterfølgende
overfladebehandling skal eksaminanden kunne
redegøre for muligheder eller begrænsninger i
tilfælde af reparation, eksempelvis at det ikke er
muligt at svejse i galvaniseret stål.
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I portfolioen har anvendt korrekt fagsprog.

Fagsproget er vigtigt, hvis eleven skal arbejde
inden for industrien. Det er et grundlag for at
forstå arbejdsbeskrivelser og beskeder eller
kommunikation om arbejdsopgaver – fx hvilke
maskiner eller værktøjer eller hvilket andet grej
der skal anvendes til forskellige arbejdsfunktioner,
hvilke materialer man taler om, eller hvilke
sammenføjningsteknikker man tager i anvendelse.

Til den mundtlige eksamination anvender korrekt
fagsprog.

Fagsproget er vigtigt, hvis eleven skal arbejde
inden for industrien. Det er et grundlag for at
forstå arbejdsbeskrivelser og beskeder eller
kommunikation om arbejdsopgaver – fx hvilke
maskiner eller værktøjer eller hvilket andet grej
der skal anvendes til forskellige arbejdsfunktioner,
hvilke materialer man taler om, eller hvilke
sammenføjningsteknikker man anvender.
I en svejset metalkonstruktion skal eleven kunne
redegøre for, hvilke svejsemetoder der er
anvendt, og kunne anvende de rigtige
betegnelser, fx TIG svejsning, elektroder (MMA)
eller MIG MAG svejsning. Hvis der indgår
bukkeprocesser i udførelsen af et givent produkt,
anvendes betegnelsen bukket og ikke fx bøjet.
Desuden skal eleven kende forskel på at slibe og
at pudse samt kende betydningen af ord som
afgrate, rejfe, undersænke, opmærke, kørner,
gradmåler, ansatsvinkel osv

78

Valgfag
Engelsk
Afsluttende prøve I engelsk er den afsluttende prøve en mundtlig portfolioprøve og varer 30 minutter.
Eleven skal have fulgt undervisningen og arbejdet med sin portfolio. Der udarbejdes en prøveportfolio som
godkendes af læreren.
Den faglige dokumentation til portfolio vil typisk omfatte de produkter, som eleven har udarbejdet i
undervisningen. Det gælder produkter af enhver karakter, fx skriftlige opgaver, videoer, tegninger,
oversigter, lydfiler, artikler, manualer, opskrifter og noter. I engelsk er den gode præsentationsportfolio
kendetegnet ved:
• At indeholde mindst fire produkter, hvoraf mindst to er skriftlige
• At indeholde dokumentation for læring, som eleven er stolt af, og temaer eller problemstillinger, som
eleven finder interessante
• At være så varieret, at den opfylder fagets mål og bedømmelseskriterier i så høj grad som muligt
• At indeholde produkter om temaer eller problemstillinger, som giver anledning og er egnede til en faglig
dialog • At være selvstændigt udarbejdet
• Ikke at være rettet i bund af læreren eller andre, for i så fald viser den ikke elevens reelle kompetencer.
Portfolioprodukter kan – men behøver ikke – have tematisk sammenhæng med hinanden.

Dokumentationen skal bidrage til bedømmelse af elevens standpunkt ved afslutningen af et niveau, men
udgør ikke hele bedømmelsesgrundlaget. Faget indeholder mål, som omhandler mundtlige kompetencer,
arbejdsprocesser samarbejde mv. Den type mål skal også inddrages i bedømmelsen, selvom de primært
kommer til udtryk og bedst kan bedømmes i forbindelse med den daglige undervisning og de arbejds- og
læreprocesser, som eleven gennemfører.
Aflevering og godkendelse af portfolio er en forudsætning for, at eleven kan gå til den afsluttende prøve.
Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolio til prøven.
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Eksaminationsgrundlag
Prøven tager udgangspunkt i elevens præsentationsportfolio, hvor eleven har udvalgt mindst fire produkter,
hvoraf mindst to er skriftlige, der giver mulighed for at vise elevens kompetencer til prøven.

Bedømmelsesgrundlag
Eleven bedømmes individuelt. Der gives én karakter. Der er forskel på bedømmelsesgrundlaget på de tre
niveauer:
G-niveau
Bedømmelsesgrundlaget på G-niveau er eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolio.
Den mundtlige præstation vægtes med to tredjedele. Vurderingen af de skriftlige elementer i portfolio
vægtes med en tredjedel. Den øvrige del af portfolio vægtes ikke i karaktergivningen, men danner alene
grundlag for og støtter eksaminanden i den faglige dialog.

E-niveau
Bedømmelsesgrundlaget på E-niveau er eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolio.
Den mundtlige præstation vægtes med to tredjedele. Vurderingen af de skriftlige elementer i portfolio
vægtes med en tredjedel. Den øvrige del af portfolio vægtes ikke i karaktergivningen, men danner alene
grundlag for og støtter eksaminanden i den faglige dialog.

D-niveau
Bedømmelsesgrundlaget på D-niveau er eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolio.
Den mundtlige præstation og de skriftlige produkter vægtes hver med 50 %. Den øvrige del af portfolio
vægtes ikke i karaktergivningen, men danner alene grundlag for og støtter eksaminanden i den faglige
dialog.

Karakterfastsættelsen skal foregå på baggrund af elevens præstation og en vurdering af, hvordan den
matcher niveauerne på karakterskalaen. Derfor spiller eksaminations- og bedømmelsesgrundlaget også en
afgørende rolle med hensyn til at kunne vurdere forskellige grader af målopfyldelse.
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen af elevens kompetencer foretages ud fra samtlige fagets mål på niveauet, som beskrevet i
fagbilaget for faget fremmedsprog.

I vurderingen lægges der særlig vægt på, om eleven:
• Har forberedt og fremlægger sin præsentationsportfolio selvstændigt
• Kan forstå læreres og censors spørgsmål
• Tager initiativ i samtalen • Kan udtrykke sig med rimelig præcision, spontanitet og lethed
• Udtrykker sig, således at centrale grammatiske regler følges • Kan perspektivere til pensum og kultur- og
samfundsforhold
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Naturfag
Afsluttende prøve
I naturfag er den afsluttende prøve en portfolioprøve. Prøven er en mundtlig prøve og varer 30 minutter.
Eleven skal have fulgt undervisningen og arbejdet med sin portfolio. Der udarbejdes en prøveportfolio som
godkendes af læreren. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolio til prøven.

Eksaminationsgrundlag
Præsentationsportfolio er det faglige stof eller materiale, der eksamineres ud fra, og som skal gøre det
muligt for eksaminanden at demonstrere sine opnåede kompetencer. Eksaminanden udvælger under
vejledning af læreren to emner med forskelligt naturfagligt indhold fra sin arbejdsportfolio til brug for sin
præsentationsportfolio. Materialet skal afspejle eksaminandens aktuelle standpunkt.

Præsentationsportfolio
skal, jf. læreplanen for naturfag, indeholde beskrivelser af forsøg eller undersøgelser, og kan eksempelvis
indeholde billeder, film, plancher, resultater af forsøg eller undersøgelser og anvendt teori. Omfanget af
hvert af de bearbejdede emner i præsentationsportfolio skal normalt maksimalt svare til:
• G-niveau: 2 A4-sider
• E-niveau: 4 A4-sider
• D-niveau: 6 A4-sider

Bedømmelsesgrundlag
I naturfag er bedømmelsesgrundlaget både præsentationsportfolio, præsentationen af portfolio og den
øvrige mundtlige præstation. Alle dele indgår således i karakterfastsættelsen ved prøven. Hver del vægtes
med en tredjedel.
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Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til de faglige mål, som de er
angivet i fagbilaget.

Der vil blive lagt vægt på, at eleven:
• Udtrykker sig i korrekt fagligt sprog
• Redegør for enkle begreber og modeller 42
• Udøver naturvidenskabelig tankegang til at planlægge og gennemføre naturvidenskabelige eksperimenter
og redegøre for teorien bag det eksperimentelle forløb
• Perspektiverer faget i forhold til erhvervsfaglige og samfundsfaglige forhold
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Samfundsfag
Afsluttende prøve
I samfundsfag er den afsluttende prøve en portfolioprøve. Prøven er en mundtlig prøve og varer 30
minutter. Eleven skal have fulgt undervisningen og arbejdet med sin portfolio. Der udarbejdes en
prøveportfolio som godkendes af læreren. Eleven har selv ansvaret for at medbringe portfolio til prøven.

Holdnings- og videns baseret dialog og kommunikation er centrale elementer i samfundsfag, og derfor skal
dette medtænkes i prøven. Ved at inddrage de hverdagsaktuelle emner og problemstillinger, som relaterer
sig til elevens dokumentation og den praksis, eleven har arbejdet med, får eleven mulighed for at sætte ord
på og blive bevidst om, hvordan samfundsfaglige begreber og arbejdsmetoder kan bruges til at løse
problemerne lokalt og globalt.

Eksaminationsgrundlag
Der tages som nævnt oven for udgangspunkt i elevens egen dokumentation for arbejdet med faget. Dertil
vil der blive stillet spørgsmål om elevens generelle viden om faget. Præsentationsportfolio skal give
eksaminator og censor mulighed for at iagttage elevens arbejde, indgå i dialog med eleven og stille
spørgsmål, som aktiverer og udfordrer elevens kompetencer. For eleven skal præsentationsportfolio give
mulighed for at vise praktiske kompetencer, besvare spørgsmål, forklare og argumentere

Bedømmelsesgrundlag
G-niveau
Bedømmelsesgrundlaget på G-niveau er eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolio.
Den mundtlige præstation vægtes med to tredjedele. Vurderingen af de skriftlige elementer i portfolio
vægtes med en tredjedel.
E-niveau
Bedømmelsesgrundlaget på E-niveau er eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolio.
Den mundtlige præstation vægtes med to tredjedele. Vurderingen af de skriftlige elementer i portfolio
vægtes med en tredjedel.
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D-niveau
Bedømmelsesgrundlaget på D-niveau er eksaminandens mundtlige præstation og præsentationsportfolio.
Den mundtlige præstation og de skriftlige produkter vægtes hver med 50 %.

Bedømmelseskriterier
Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang elevens præstation lever op til alle de faglige mål, som er
angivet i fagbilaget. I vurderingen lægges der særlig vægt på nedenstående: Der vil blive lagt vægt på
elevens viden inden for hovedområderne politik, økonomi, sociologi og arbejdsmarkedsforhold. Hvert
område omhandler også den internationale dimension.

Der vil blive lagt vægt på, at eleven:
• Kan tage aktivt stilling til samfundsmæssige og erhvervsmæssige problemstillinger samt reflektere over
disse
• Kan argumentere for egne synspunkter • Ved, hvad det indebærer at være samfundsborger i et
demokratisk land 46
• Gennem arbejdet med faget har opnået demokratisk dannelse
• Kan opsøge og vurdere informationskilder på deres pålidelighed
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Bilag 3: Oversigt over prøveformer i FGU
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Bilag 4: Information af censor
Forud for prøveafholdelse skal censor, jf. eksamensbekendtgørelsens § 24 stk.
2, informeres om de faglige, formelle og praktiske ting, der gør, at censor kan
udføre sin opgave som censor på en faglig forsvarlig måde. Informationen skal
ske i så god tid, at censor og eksaminator har mulighed for at drøfte den
kommende prøveafholdelse, og evt. har mulighed for at gennemføre
nødvendige tilretninger.
Materiale fremsendes til censor mindst 5 arbejdsdage før prøveafholdelsen.
Kontakt fra censor til eksaminator kan ske, når prøvematerialet er fremsendt,
og censor har sat sig ind i opgaven.
Relevant materiale, som skal fremsendes til censor, vil typisk være:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Fagbilag/læreplan
Beskrivelse af den forudgående undervisning
Beskrivelse af prøven
Evt. opgave til prøven
Evt. elevers præsentationsportfolio
Skolens eksamensregler
Elever på særlige prøvevilkår
Praktiske informationer, med plan for prøveafholdelse, elevliste inkl.
evt. gruppedannelse,
angivelse af prøvested, kontaktinformationer for eksaminator og
skolens prøveansvarlige.

Bilag 5: Guide til god praksis ved prøveafholdelse
Den nedenstående tjekliste kan anvendes ved planlægning og gennemførelse
af prøver på FGU.
Alle punkter vil ikke være lige relevante ved alle prøver, men
vil være afhængig af den konkrete prøves form og kontekst,
ligesom nogle punkter er fokuseret mod eksaminator, mens
andre har mere karakter af administrative forhold.
Før prøven
Hvad skal prøvens fokus være?
Hvad skal bedømmelseskriterierne være?
Individuel eller gruppeprøve?
Ved gruppeprøve - hvor mange elever er der i gruppen (NB Husk
at følge antal i læreplan/fagbilag), og hvordan de skal samarbejde?
Hvordan udarbejdes eksaminationsgrundlaget?
Er der særlige krav til eleverne for at kunne deltage i prøven? –
skal læreren godkende elevarbejde, der skal være
eksaminationsgrundlag?
Udarbejder eleverne noget i undervisningstiden, som de
medbringer til prøven som
eksaminationsgrundlag/bedømmelsesgrundlag? – eller starter
prøven med udlevering af en opgave, som skal løses på samme
dag?
Tidsrammen for prøven – er der forberedelse, og hvad er
rammerne herfor?
Er der særlige krav til hvilke fysiske rammer prøven skal foregå i?
Hvilke hjælpemidler har eleverne til rådighed?
Er der elever, der skal have særlige prøvevilkår?
Skal der være en tidsplan for elevens arbejde på dagen?
Hvor mange elever kan der være til prøve samtidig?
Hvordan informeres censor, og hvad skal censor informeres om?
Fremsendelse af materiale til censor (hvis materialet indgår som
bedømmelsesgrundlag).
Hvilke praktiske informationer skal censor have?
Hvordan forberedes eleverne løbende – og i den sidste
afsluttende fase af undervisningen til prøve?
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Under prøven
Hvem er den prøveansvarlige, som skal kunne tilkaldes ved
problematiske situationer?
Læreren er eksaminator, og hvad skal censors rolle så være?
Hvordan skal kommunikationen med eleverne være?
Efter prøven
Hvornår og hvordan voteres der?
Hvordan meddeles bedømmelsen til eleverne?
Hvordan håndteres uenighed om bedømmelsen?
Hvem tager sig af elever, der ikke består?
Hvem oplyser om mulighed for omprøve?
Hvordan udformes, underskrives og afleveres karakterlister?
Hvilke erfaringer fik jeg med prøvens udformning?
Giver det anledning til ændringer i prøvetilrettelæggelse og
prøveafholdelse
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