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SKOLEN
Herværende undervisningsplan er gældende for uddannelser på

EUD/EUX-afdelingen
Struer Statsgymnasium
Tlf.: 97854300
Den ansvarlige for afdelingens drift er:
Uddannelseschef Christian Donslund.

De udbudte forløb
Skolen udbyder og gennemfører i skoleåret 2021/2022 flg.:

•
•
•

EUD GF1 og GF2.
EUX
EUS (merkantil) på ca. 5 uger for elever, der enten har HTX, HF eller en
almen studentereksamen.

Med udgangspunkt i de særlige regler for elever, der har erhvervet, en studentereksamen, en
HTX eller en HF, oprettes en særlig 5 ugers EUS-klasse.
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FAGRETNINGER
SSG tilbyder følgende fagretninger:
Fashion og butiksdrift (EUD/EUX):
I undervisningen lægges der vægt på, at du har et primært ønske om en detail- eller
handelsuddannelse, f.eks. tøjeksperten, Matas, Body Shop, XL byg, parfumerier og
modeforretninger.

Event og iværksætter (EUD/EUX): I undervisningen lægges der vægt på, at du har et
primært ønske om at fortsætte din uddannelse inden for action betonede brancher og dermed
være med til at lede, planlægge og arrangere større begivenheder og happenings f.eks. i
storcentre, pr-bureauer, feriecentre, forlystelsesparker, sportsklubber eller i
restaurationsbranchen.

EUX-Business: Retter sig specielt mod uddannelser til Finansøkonom.
Du lærer om budgetter, regnskab og investeringer. Du lærer at udvikle nye ideer der passer til
kundens behov og at realisere ideerne i praksis. Du får undervisning i emner inden for
finansiering, marketing, iværksætteri og ledelse.

EUX-Handel og kontor: Retter sig mod uddannelser til Handelsuddannelser med
specialer og kontoruddannelser. Du beskæftiger dig med emner inden for ledelse og
administration.
Du bliver god til at samarbejde og kommunikere og til at tage ansvar. Du kommer til at
arbejde med din personlige fremtræden og dine evner til at formidle i både skrift og tale. Du
kommer også til at arbejde med innovation, iværksætteri, samarbejde, kommunikation og
teambuilding.
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Hvis du ønsker at uddanne dig inden for kontor, er nogle af specialerne administration,
offentlig administration, spedition og revision.

Frisør:
Retter sig direkte mod uddannelsen til frisør. Frisøruddannelsen giver en grundlæggende
viden om at klippe, sætte og pleje hår. Du får desuden viden om de mange produkter, der er i
handlen og om den måde de virker på. Der findes både plejende produkter og produkter, der
bruges til at sætte håret med. Du lærer bl.a. om klippeteknik i kort og langt hår, at lave
forskellige slags permanent og at fastgøre løse hårdele, de såkaldte extensions. Du lærer også
at klippe skæg, farve bryn og øjenvipper og lægge makeup. Desuden lærer du om frisørdesign
på både herrer og damer, og får viden om de nyeste teknikker og trends inden for hårmode.
Du får iværksætteri og tilegner dig viden om opstart af egen butik. Du stifter bekendtskab
med diverse salgsteknikker, går bag om varebehandling, belysning, farver, skilteskrivning,
idélære samt den nyeste viden om butiksindretning.
Derfor er en stor del af undervisningen på "frisør" praktisk orienteret projektarbejde, hvor der
arbejdes i mindre grupper med butiksdrift, modeshow, hårsætning og design. Grundfagene er
dansk, afsætning og design.
Fremtidssamtale:
For at få et udbytterigt uddannelsesforløb, vil kommende EUD/EUX-elever blive indkaldt til
en "fremtidssamtale" sammen med studievejleder og kontaktlærer. Dette sker efter tilmelding
og inden sommerferie, dvs. inden skolestart på EUD/EUX. Samtalen tager udgangspunkt i
elevens uddannelsesbog og skal være med til at afklare elevens kompetencer og videre
uddannelsesforløb. Fremtidssamtalen, som vi kalder det, skal bidrage til, at eleven på bagrund
af sine kompetencer, færdigheder og viden bedre kan planlægge sin personlige, uddannelsesog erhvervsmæssige fremtid.
Grundforløbet på Struer Statsgymnasium.
Grundforløbet består af to dele, der hver varer ca. 20 uger (½ år).
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1. del GF1 er for elever, der starter direkte eller et år efter 9. eller 10. klasse. Forløbet giver
almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der støtter og giver afklaring omkring valg af
uddannelse.
2. del GF2 er for alle elever. Forløbet er rettet mod den valgte uddannelse og giver faglige og
personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb.
Efter endt grundforløb på Struer Statsgymnasium skal du begynde i dit hovedforløb indenfor
valgt område.
Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. På hovedforløbet tilbyder skolerne fag på
forskellige niveauer og talentspor, så alle elever bliver så dygtige som muligt.
GF1
På grundforløbets 1. del er fagene erhvervsfag og almene fag. Du følger en fagretning på 1.
del, som leder hen til dit valg af uddannelse. Grundforløbets første 20 uger giver dig
indledende og generelle erhvervsfaglige kompetencer samt almene kompetencer. Det bidrager
til at støtte og styrke dig i valget af uddannelse.
Undervisningen består af:
•

Erhvervsfag

•

Grundfag og valgfag

GF2
Grundforløbets sidste 20 uger er specifikt målrettet det hovedforløb, du har valgt.
Undervisningen består af:
•

Uddannelsesspecifikke fag

•

Grundfag og valgfag
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Grundfagene bygger oven på fag fra 9. eller 10. klasse og er med til at udvikle dine
grundlæggende færdigheder. Grundfagene indgår i tæt samspil mellem teori og praksis og i
den praksisrelaterede undervisning. Det giver dig bedre mulighed for en eventuel
videregående uddannelse.
De uddannelsesspecifikke fag giver faglige kompetencer, der retter sig mod det hovedforløb,
du har valgt.
Fagretningen: Fashion og butiksdrift (EUD/EUX) retter sig mod uddannelserne til:
Detailhandelsuddannelse med specialer og handelsuddannelser med specialer.
Grund– og valgfag:
Dansk E/C, Afsætning E/C, Erhvervsinformatik C, Engelsk C, Virksomhedsøkonomi C, Idræt
C, Organisation C, Design E/C, Matematik, Butiksdrift og støttefag.
Derforuden undervises projektorienteret i følgende erhvervs– og uddannelsesspecifikke
områder:
 Fashion

og trends

 Butiksdrift
 Innovation
 Visuel

markedsføring

 Dekoration
 Iværksætteri
 Klædt på

til job—styling og make up

 Salgsteknik

Hvis du tænker på en detailuddannelse inden for detail, tøj, mode, trends, skønhed, eller
hobby vil EUD Fashion og butiksdrift være noget for dig. Vi går i dybden med tidens
tøjmode, designs og trends. Du bliver præsenteret for de vigtigste fagbegreber inden for
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områderne, så du udvikler et særligt fagsprog.
Du får forståelse for proportioner, farver og materialets betydning for godt beklædningsdesign
og lærer om de grundlæggende opstillingsprincipper inden for dekoration af butikker, shopper
og vinduer. Du lærer om forskellige salgsteknikker og får iværksætteri og dermed viden om
start af egen butik. Vi går bag om varebehandling, belysning, farver, skilteskrivning, idélære
og den nyeste viden om butiksindretning, mens der arbejdes praktisk med dekoration i egen
butik og gennem praktisk arbejde med dekorationer, buketter, varebehandling og de
forskellige måder at lave opstillinger i butikken.
En stor del af undervisningen på EUD-Fashion og Butiksdrift er projektarbejde.
Projektarbejdet er arbejde i mindre grupper om praktiske opgaver som for eksempel
butiksdrift, modeshow, egen kollektion, dekoration og shopdesign. Derforuden tager vi på
virksomhedsbesøg og besøger mode messer.
Fagretningen: Event og Iværksætter (EUD/EUX) retter sig mod uddannelser til:
Eventkoordinatoruddannelsen og handelsuddannelser med specialer.
Grund– og valgfag:
Dansk E/C, Afsætning C, Erhvervsinformatik C, Engelsk C, Virksomhedsøkonomi C, Idræt
C, Organisation C, Design C, Matematik, Butiksdrift og støttefag.
Derforuden undervises projektorienteret i følgende erhvervs– og uddannelsesspecifikke
områder:
 Event og

turisme

 Innovation
 Visuel

og ideudvikling

markedsføring

 Iværksætteri
 Projektstyring
 Salgsteknik

og eventøkonomi

og personlig performance
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Vil du have en uddannelse inden for sport, turisme og event er Event og iværksætter på Struer
Statsgymnasium noget for dig.
På grundforløbet lærer du at udvikle nye ideer der passer til kundens behov og at realisere
ideerne i praksis. Du får undervisning i emner som eventgennemførelse, eventplanlægning,
eventudvikling, præsentationsteknik, samarbejde og innovation. Du lærer også om økonomi,
booking og kontrakter.

EUX-Business: Retter sig specielt mod uddannelser til Finansøkonom.
Grund- og valgfag på 1. år:
Dansk C, Afsætning C, Erhvervsinformatik C, Engelsk C, Virksomhedsøkonomi C,
Finansiering C, Matematik C og Samfundslære C
Grund- og valgfag på 2. år:
Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Informatik B, VØ B, Mat B, Psykologi C, Idræt C, Design
C mv.
EUX-Handel og kontor: Retter sig mod uddannelser til Handelsuddannelser med specialer
og kontoruddannelser.
Grund- og valgfag:
Dansk C, Afsætning C, Erhvervsinformatik C, Engelsk C, Virksomhedsøkonomi C,
Organisation C, Matematik C, Design C og Samfundslære C
Grund- og valgfag på 2. år:
Dansk A, Engelsk B, Afsætning B, Informatik B, VØ B, Mat B, Psykologi C, Idræt C, Design
C mv.
Hovedforløbet i et merkantilt eux-forløb er det samme som for de ordinære forløb både i
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indhold og varighed.
EUX– beviset udstedes, når du afslutter EUX-forløbet.
Bagefter kan du enten arbejde som faglært eller læse videre og videreuddanne dig på sammen
vilkår som personer med en gymnasial eksamen.
Frisør: Retter sig direkte mod frisøruddannelsen.
Grund- og valgfag:
Dansk E, Design E, Afsætning F, derudover udbydes Dansk D/C, Engelsk D/C, Afsætning
D/C, Erhvervsinformatik D/C, Virksomhedsøkonomi D/C, Design C, Matematik C og
støttefag.

UNDERVISNINGENS TILRETTELÆGGELSE
Fælles pædagogiske og didaktiske grundlag (FPDG)
Skolens FPDG er beskrevet gennem skolens ”rammer og praksis” og yderligere
beskrevet i nedenstående. Rammer og praksis gennemarbejdes og justeres hvert
år og godkendes og diskuteres efterfølgende i Pædagogisk Råd. Dermed er der
for både ledelse og lærere sat retningslinjer og fokuspunkter for skolens
fremtidige pædagogiske og didaktiske arbejde.
Skolens ”rammer og praksis” udsendes til alle lærere ugen inden undervisning
starter (august) og der afholdes info- og diskussionsmøder desangående under
de fortløbende pædagogiske arbejdsdage. Skolens elever introduceres til skolens
studie og ordensregler og ”rammer og praksis” i introugen. Bestyrelsen
godkender så vidt muligt reviderede udgaver af skolens studie og ordensregler.
Se bilag D
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Elevens arbejdstid
Skoleundervisningen gennemføres, så elevens arbejdstid for undervisningsforløb og projekter,
herunder hjemmearbejde, svarer til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på
arbejdsmarkedet.
Elevens hjemmearbejde kan ud over almindelige lektier omfatte færdiggørelse af opgaver
samt forberedelse til elevstyrede læringsprocesser.
Eleverne har mulighed for at arbejde på skolen hver dag indtil klokken 17.00, fredag dog
indtil klokken 15.10.

Illustration af uddannelsesmodellen.
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Hovedforløbene med specialer er:
1) Detail
Salgsassistent
Butiksmedhjælper
Blomsterdekoratør
Dekoratør
2) Eventkoordinatoruddannelse
Eventkoordinator
3) Finansuddannelsen
Finansassistent
4) Handelsuddannelse med specialer
Handelsassistent
Indkøbsassistent
Logistikassistent
5) Kontoruddannelse med specialer
Administration
Lægesekretær
Advokatsekretær
Rejseliv
Økonomi
Revision
Spedition og Shipping
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6) Frisør

Eleverne på ovennævnte uddannelser forventes at gennemføre hovedforløb på nogle af de
handelsskoler, som gennemfører nævnte hovedforløb. Det gælder fx Skive Handelsskole,
Herning Handelsskole eller Viborg Handelsskole. Endvidere er der de fagspecifikke
handelsskoler som fx Handelskostskolen i Mommark og Fagskolen i Odder.
Når en elev fra skolen indgår aftale om praktikplads tilstræbes det, at aftale om afvikling af
efterfølgende skoleperioder (hvor og hvornår) fastlægges ved aftalens indgåelse.

Begrebsafklaring:
Grundfag.
Der udbydes grundfag i henhold til bekendtgørelserne:
Dansk niv. E/C, Erhvervsøkonomi niv. C, engelsk niv. E/C, afsætning D/C, samfundslære niv.
C, informationsteknologi niv. C, matematik C, finansiering C, organisation C, Design E/C.
De faglige mål, indhold og bedømmelsesgrundlag følger Bekendtgørelse om grundfag,
erhvervsfag,
erhvervsrettet
andetsprogsdansk
og
kombinationsfag
i
erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne
(retsinformation.dk)

Erhvervsfag.
Der er her tale om fag, hvor eleverne erhverver sig viden om fælles arbejdsområder og metoder
inden for det merkantile område og erhvervslivet generelt. Se bekendtgørelsen i bilag A. I
erhvervsfag 3 er har emnet innovation en varighed på to uger.

Uddannelsesspecifikke fag.
Fag der er målrettet elevens ønskede hovedforløb.
-

Se beskrivelsen af fag i bilag A

Differentieret undervisning.
En af forudsætningerne for at læring kan finde sted er, at underviseren møder eleven på dennes
niveau. Hensigten med den differentierede undervisning er dybest set at fremme elevens lyst til
og mulighed for at lære. Konkret betyder dette, at differentieret undervisning tager
udgangspunkt i individuelle elevforudsætninger. Dette vil resultere i forskellige krav til den
enkelte elev m.h.t. fordybelse og omfang af løste opgaver.
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Praktik og studietur (forår).
Eleverne skal i gf2 i praktik. Derudover arrangerer skolen en studietur for gf2-eleverne. Elever
som af den ene eller anden grund ikke kan deltage i studieturen skal i perioden finde
praktikplads.

Praksisnær undervisning.
Som udgangspunkt er undervisning, der foregår i et skolemiljø, ikke en tro kopi af den
virkelighed, eleverne senere vil opleve. Dette faktum har sine fordele i visse situationer, men
har ulemper i andre. For at imødegå ulemperne kan der gennemføres praksisnær undervisning
hvor undervisningen fysisk flyttes fra skolemiljøet ud i “den virkelige verden”, eller
skolemiljøet bringes til at afspejle omverdenen i så stor grad som muligt. Et konkret eksempel
på den tværfaglige undervisning er, hvor eleverne arbejder sammen med elever fra andre af
skolens afdelinger om produktudvikling, produktion og salg af konkrete produkter.

Talent undervisning.
Skolen tilbyder talent undervisning gennem projektfagene: Young Enterprise og Innovation
Club. Derforuden åbnes der ekstra muligheder i samarbejde med erhvervslivet i forbindelse
med modeshow og musicalevent.

Samarbejde med lokale virksomheder.
Skolen har etableret samarbejde med hovedforløbsskoler vedr. skolepraktik.
Derforuden øges fokus på praktikpladssøgning gennem det nye erhvervsfag hvor eleverne
allerede medio-gf1 øves i praktikpladssøgning og jobsamtale. Eleverne kobles i den
forbindelse på praktikpladssøgningskonsulent.
HK inviteres ind som træningsplads til søgning af praktikpladser
Samarbejdet med det lokale erhvervsliv øges yderligere gennem de praksisnære nye fagtiltag
og EUD15-strukturen. Eleverne i medio-f2 i virksomhedspraktik. Dermed har elever og skole
en mulighed for at opdrive nye elevpladser og evt. indgå elevaftale.
Struer Statsgymnasium ligger stor vægt på kontakten med det lokale erhvervsliv. Dette som
en følge af forbedret undervisning gennem praksisnære forløb og gennem den kontakt der
etableres mellem vore elever og mulige kommende praktiksteder. Elevernes mulighed for
indgåelse af uddannelsesaftaler er direkte afhængig af vort samarbejde med erhvervslivet.
Skolen har ofte kontakt med hver enkelt forretningsdrivende gennem vore faglige projekter.
Dermed har skolen personlig kontakt med mulige praktiksteder og vore elever henvises
direkte. Det er en tradition i byen at praktikpladsstillinger slås op på skolen gennem
studievejledningen.
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Overordnet oversigt
GF1

1,5 uge

Opstart

Erhvervsfag1:

-ErhvervsintroduktionOnsdag: intro til SSG
T:Intro til kontor, butik ….. – oplæg, besøg
F: Værksteder - studievejledning
M: Værksteder – studievejledning, 2 lek visuel M
T: Klosterheden
O: Visuel M (teori)
T: Århus
F: Opsamling+fremlæggelse

Alm. Skema
7-8 uger
Grundfag
Idræt
Erhvervsfag
Innovation, metodelære
Faglig kommunikation

.

Erhvervsfag-projekt
Uge 43-44

Alm. Skema

Uge 45 - jul
Grundfag
Idræt
Organisation
Erhvervsfag
Innovation, metodelære
Faglig kommunikation
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GF2-efterår

7-8 uger

Alm. Skema

Grundfag
Idræt .
Uddannelsesspecifikkefag (profilfag)
8 lek.

Uge 43+44

Faguger

EØ
8 lek. pr uge
Afs
8 lek pr uge
It
8 lek pr uge
Jobansøgningsteori
-

Uddannelses specifikke fag (profil). 8 lek alene
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1,5 uge

Opstart

Onsdag: intro til SSG
T:Intro til kontor, butik ….. – oplæg, besøg
F: Værksteder - studievejledning
M: Værksteder – studievejledning, 2 lek visuel M
T: Klosterheden
O: Visuel M (teori)
T: Århus
F: Opsamling+fremlæggelse

Uge 45 - jul
Grundfag.
Idræt .
-

Alm. Skema

Uddannelsesspecifikke fag (profilfag)
EKSAMEN
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GF2 (januar)
Forløbet opstartes i uge 3

Jan-maj 4u
Grundfag
Idræt

Alm. Skema

4 lek.

Uddannelsesspecifikkefag (profilfag): 8 lek

1 uge

Praktik

Jan-maj 4u

Alm. Skema

Grundfag.
Idræt
Uddannelsesspecifikkefag (profilfag): 8 lek

1 uge

Studietur

Jan-maj 4u

Alm. Skema

Grundfag
Idræt
.
Uddannelsesspecifikkefag (profilfag): 8 lek
Maj-juni Projekt
4 uger i maj og en uge i juni
Uddannelsesspecifikke fag:

IDE’
-

{

SIMU - omdannet

EKSAMEN i ”SIMU”
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Erhvervsfag 1,2,3
Uge 33

Onsdag
Torsdag
Fredag

Uge 34

Mandag

Opstart

Velkommen, intro til SSG og EUD
Intro til kontorelev, butikselev, eventelev
(oplæg, besøg..)
Værksteder små hold - praktiske
opgaver: dekoration, butiksspejl m.m.

Opstart

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Værksteder, samtaler med studievejleder,
opstart til visuel markedsføring.
Klosterhedetur
Visuel markedsføring teori
Tur til Århus (Holstebro)
Opsamling og fremlæggelse

Uge 35

Teori - leg - innovation

Onsdag

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation

Uge 36

-Nytænkning: smarte løsninger på
Struer Statsgymnasium

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 37

-Nytænkning smarte løsninger på Struer
statsgymnasium
-iværksætteri: Stærke og svage sider ved
dem selv swot modellen
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Erhvervsfag 4
lektioner
Erhvervsfag 4
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 38

-Iværksætteri: din drøm og
gruppedannelse.
-Forretningsplan, Idégrundlag og
politikker.

Erhvervsfag 4
lektioner
Erhvervsfag 4
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 39

-Iværksætteri: målgrupper og
konkurrenter

Erhvervsfag 8
lektioner

Uge 40

-iværksætteri: De fire P´er

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 41

-iværksætteri: De 4 P´er
-Iværksætteri: udfyld resten af
forretningsplan side 12

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
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Erhvervsfag 4
lektioner
Erhvervsfag 4
lektioner

Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 43

Projekt livet efter EUD: Jobsøgning,
jobsamtale

Ca. 30 lektioner

Erhvervsfag 2: arbejdspladskultur,
praktikpladssøgning og sundhed
Uge 44

Projekt livet efter EUD: lille håndbog om
livet efter EUD

Ca. 30 lektioner

Erhvervsfag 2: arbejdspladskultur,
praktikpladssøgning og sundhed
Uge 45

-Iværksætteri: budget, virksomhedens
kapitalbehov

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 46

-Iværksætteri: budget, virksomhedens
kapitalbehov

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 47

-Iværksætteri: markedsføring, AIDA
reklameteori
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Erhvervsfag 8
lektioner

Uge 48

-Iværksætteri: hjemmeside og Facebook

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 49

Iværksætteri: forberedelse til
fremlæggelse, færdiggøre
forretningsplan, reklame m.m

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 50

Iværksætteri: forberedelse til
fremlæggelse udstilling m.m.

Erhvervsfag 8
lektioner

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
Uge 51

-Iværksætteri: fremlæggelser

Erhvervsfag 3: Arbejdsplanlægning og
samarbejde, faglig dokumentation,
Faglig kommunikation, metodelære og
innovation
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Erhvervsfag 8
lektioner

Forudsætning:

EUX – merkantil (ikke frisør)
August

Følger GF1 og GF2

8 grundfag på C-niveau

Følger evt. samfundsfag i 1.hhx (efterår)

3 fag i 1. del (samf C, dansk C, eng C)

Følger evt. matematik i 1.hhx (hele året)
Følger org/finans C i foråret

5 fag i 2. del.(afs C, eø C,inf C, mat C, org/fin C)

Metoder, forløb og indhold.

For detaljeret gennemgang af mål og metoder for enkelte uddannelses specifikke fag henvises
til beskrivelser af de enkelte fag i bilag E.
Generelt gælder det, at undervisningen tager udgangspunkt i et ønske om at gennemføre
helhedsorienteret, differentieret praksisnær undervisning.
Den helhedsorienterede undervisning tilstræbes gennemført ved hjælp af en vekselvirkning
mellem “traditionel” klasseundervisning og afbrudt af temaforløb af 3-4 ugers varighed. Herved
bibringes eleverne en forståelse for, hvorledes de enkelte grundfag indgår i en større helhed.
Eleverne oplever endvidere, hvordan de færdigheder, der opnås gennem de “traditionelle”
grundfag, har relevans på løsning af konkrete “ikke-lærebogs-baserede” problemstillinger.
Den praksisnære dimension opnås bl.a. gennem SIMU-forløb for HG2. Desuden indgår det
praksisnære som et ganske grundlæggende element i selve indholdet af de enkelte temaer, idet
samtlige temaer har deres udspring i den verden eleverne er i nu, eller forventes at komme til
at befinde sig i på et senere tidspunkt i deres uddannelse/deres voksenliv.

Lærerroller.

Ved forskellige didaktiske metoder, vil eleverne stifte bekendtskab med undervisere med
forskellige “roller”. Således vil samme lærer i nogle situationer være:
• “fageksperten” der underviser fra tavlen i “traditionel” forstand.
• “konsulenten” der tilkaldes af eleverne, når de selv oplever “at være kørt fast” i en given
opgave. Denne rolle vil ofte være til stede i forbindelse med gruppe- og temaopgaver.
• “inspiratoren” der sætter en proces i gang og udstikker de ydre rammer inden for hvilke
opgaven, må løses.
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Det konkrete valg af lærerrolle foretages af den enkelte lærer direkte i forbindelse med
planlægning og udførelse af undervisningen. Valget afhænger af stoffets sværhedsgrad, stoffets
tilgængelighed og elevernes sammensætning. Dette skal nødvendigvis vurderes løbende.

Undervisningens organisering.

Den enkelte underviser har i samarbejde med kolleger og elever frihed til at tilrettelægge sin
undervisning mest hensigtsmæssigt vurderet i lyset af elevernes forudsætninger og/eller
stofområdets tilgængelighed. Generelt vil der set over et år være tale om en progression fra
undervisning, der er relativt lærerstyret til undervisning, der i sin struktur er mere elevstyret.
Her er begrebet “AFEL” - Ansvar For Egen Læring - centralt. Begrebet betyder ikke at
underviseren kan trække sig væk fra undervisningen og overlade læringen til eleverne.
Tværtimod - AFEL er en udfordring for underviseren, idet dette begreb fordrer en meget tæt
opfølgning af den enkelte elev og dennes læreproces. AFEL er differentieret undervisning ført
ud i sin yderste konsekvens.
Regler for deltagelse i undervisningen
Nedenfor skitseres de gældende regler for deltagelse i undervisningen på EUD. Du kan her
læse om:





Regler for deltagelse i undervisning
Registrering af deltagelse i undervisning
Opfølgning på deltagelse i undervisning
Konsekvenser ved manglende deltagelse i undervisning

Regler for deltagelse i undervisning
Som elev på en erhvervsuddannelse har man mødepligt i henhold til bekendtgørelsen om
erhvervsuddannelser:
Eleverne skal følge skolens ordensregler. Der henvises hermed til Struer Statsgymnasiums
ordensregler på www.stgym.dk.
Eleverne kan være fraværende fra undervisningen ved sygdom og af andre lovlige grunde, der
er dokumenteret efter skolens nærmere retningslinjer herfor.
Reglerne indebærer, at elever skal deltage i undervisningen. På Struer Statsgymnasium
betyder dette, at man kun er lovligt fraværende såfremt man er syg eller på anden måde
forhindret af lovlige årsager.
Lovligt fravær er følgende:


Indlæggelse eller undersøgelse på sygehus
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Sygdom dokumenteret med lægeerklæring el.l.
Deltagelse i session
Deltagelse i retsmøder

Såvel lovligt som ulovligt fravær registreres som fravær. Det er elevens pligt selv at orientere
sig om den del af undervisningen, vedkommende ikke har deltaget i.
Deltagelse i undervisningen indebærer desuden, at man som elev har pligt til at forberede sig
efter underviserens angivelser, aktivt deltager i undervisningen og i øvrigt efterlever skolens
ordensregler.
Pligten til at deltage i undervisningen indebærer ikke blot, at du skal møde til undervisningen,
men også at du afleverer de stillede hjemmeopgaver til tiden og i det omfang, skolen har
fastsat, og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum, men også at du er
aktiv i timerne, aktiv i gruppe- og projektarbejde, og at du deltager i prøver, ekskursioner og
andre arbejdsopgaver, som en del af undervisningen.
Registrering af deltagelse i undervisning
Deltagelse i undervisning registreres i Lectio.
Oversigter over elevernes deltagelse udleveres til studieleder og studievejledningen. Øvrige
lærere kan få udleveret oversigter efter ønske.
Fravær kan have forskellige årsager, og vi lægger vægt på at kunne tage individuelle hensyn derfor sker behandlingen af fravær med udgangspunkt i den enkelte elevs konkrete situation.
Opfølgning på manglende deltagelse i undervisning
Undervisningen har til formål, at sikre at du når de mål, som din personlige uddannelsesplan
tilsiger. Udgangspunktet er de kompetencer du har.
Derfor sker opfølgningen individuelt i forhold til dine kompetencer og mål. Det er
studievejleder der foretager opfølgningen i samarbejde med studieleder og øvrige undervisere.
Du indkaldes mundtligt eller skriftligt til en samtale med studievejleder og studieleder,
såfremt dit fravær er uacceptabelt i forhold til dine kompetencer og mål, eller hvis du udviser
et uhensigtsmæssigt mønster i dit fravær.
Konsekvenser ved manglende deltagelse i undervisningen
Ved manglende deltagelse i undervisning, uhensigtsmæssigt mønster i fravær eller
uacceptabel adfærd i undervisningen, indkaldes du til samtale med studievejleder og
studieleder. Indkaldelse kan ske uanset om der er tale om lovligt eller ulovligt fravær. Ved
samtalen aftales der følgende:



I hvilket omfang skal dine mål fastholdes
I hvilket omfang skal din uddannelse forlænges
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Skal der iværksættes særlige aktiviteter for at understøtte din uddannelse
Får du SU skal det vurderes, om du kan oppebære status som studieaktiv. I modsat
fald bortfalder SU’en.
Studievejledningen foretager notat af aftalen. Er du under 18 år, sendes notatet til dine
forældre. Kontaktlæreren orienteres om aftalen.
Overholder du ikke den indgåede aftale, vil du blive indkaldt til fornyet samtale, hvor der sker
følgende:







Aftalen korrigeres i forhold til ovennævnte
Der gives en skriftlig advarsel, som du skal underskrive. Er du under 18 år, sendes
advarslen og samtalenotatet til underskrift hos dine forældre.
Kontaktlæreren/klasselærer orienteres

Overholdes aftalen ikke, kan der ske følgende:

Du vejledes til en anden uddannelse

Du bortvises
Der er mødepligt til samtale med studievejledning og Uddannelseschef. Udeblivelse kan føre
til bortvisning.

BEDØMMELSESBESTEMMELSER OG VEJLEDNING
Skolens bedømmelse/evaluering af eleverne.

Udover de bedømmelsesplaner, der ligger implicit i fagbeskrivelserne, kan der om skolens
bedømmelse siges følgende.

Skolens løbende bedømmelse.
For at få et udbytterigt uddannelsesforløb, vil kommende EUD-elev blive indkaldt til en
"fremtidssamtale" sammen med studievejleder. Dette sker efter tilmelding og inden
sommerferie, dvs. inden skolestart på EUD. Samtalen tager udgangspunkt i elevens
uddannelsesbog og skal være med til at afklare elevens kompetencer og videre
uddannelsesforløb. Fremtidssamtalen, som vi kalder det, skal bidrage til, at eleven på bagrund
af sine kompetencer, færdigheder og viden bedre kan planlægge sin personlige, uddannelsesog erhvervsmæssige fremtid. Desuden vil denne samtale bevidstgøre eleven om, hvilken af
retninger, det vil være mest hensigtsmæssigt at vælge.
Efter første fremtidssamtale vil eleven under grundforløbet med jævne mellemrum føre
evalueringssamtaler med både kontaktlærer og studievejleder. Her arbejder eleven videre med
sin uddannelsesbog (i lectio) .
Desuden vil den enkelte lærer foretager en løbende bedømmelse af eleverne i sit fag med
følgende formål:
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•

at hjælpe og vejlede eleven.

•

at give grundlag for udstedelse af skolevejledning.

•

at evaluere undervisningens indhold og metoder.

Der afleveres et nærmere fastsat antal opgaver til bedømmelse i fagene: dansk, engelsk,
erhvervsøkonomi, informationsteknologi, afsætning og matematik.
Bedømmelsen foretages på grundlag af afleverede opgaver, evt. suppleret med rapporter,
gruppeopgaver og interne prøver individuelt eller klassevis og af kvantiteten og kvaliteten af
elevens mundtlige bidrag i undervisningssammenhænge.
Skolebedømmelsen skal medvirke til at:

Klarlægge elevens viden om eget niveau.

Udpege områder, som kræver forstærket indsats.

Informere praktiksted og skolesystem.

Inspirere eleven til yderligere læring.
Endvidere indgår bedømmelsesplanen som et vigtigt element i skolens kvalitetskoncept. Der
rettes speciel opmærksomhed på den løbende evaluering af elevens personlige kompetencer
og på elevernes vurdering af undervisningsindhold og -metode samt på de øvrige rammer for
undervisningen.
På skolen opfatter vi evaluering og bedømmelse som et praktisk og konstruktivt redskab til at
vurdere såvel den enkelte elevs udvikling, som undervisningen i det hele taget. Al evaluering
skal dog udføres med omtanke og i respekt for de involverede personer, da evaluering altid
går tæt på den enkelte person, lærer som elev.
Skolebedømmelsesplanen består af tre dele:

Den løbende evaluering.

Afsluttende bedømmelse (standpunktskarakterer).

Eksamen.

Overordnede bestemmelser om vurdering af elevernes kompetencer
Forud for udarbejdelse af elevens personlige uddannelsesplan foretages følgende vurdering.
1. Vurdering af elevens reelle kompetencer – det eleven kan

Formelle kompetencer defineret som det, eleven har papir på.

Ikke-formelle kompetencer defineret som det, der kan dokumenteres, for eksempel i
forbindelse med job og beskæftigelse i foreningsliv.
Denne vurdering har primært sigte på godskrivning og på at afklare, om eleven har
behov for supplerende kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen.
2. Vurdering af elevens forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, herunder om
uddannelsen stiller for store boglige krav til eleven, om eleven er flytbar i forbindelse med
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skoleskift, om sprogkundskaberne er gode nok. Denne vurdering har primært sigte på at
afklare, om uddannelsen er den rigtige for eleven.
3. Vurdering af elevens behov for tiltag, der skal sikre elevens mulighed for at gennemføre
den ønskede uddannelse, herunder specialpædagogisk støtte, valgfag, tilvalg af faglig/almen
karakter og brug af øvrige støttemuligheder.
Denne vurdering har primært sigte på at afklare, om eleven har behov for supplerende
kvalificering for at kunne gennemføre uddannelsen.

Kriterier for vurdering af elevens kompetencer og forudsætninger
Kompetencevurderingen foretages med henblik på at vurdere elevens forudsætninger for
uddannelsen. De undervisningsmæssige forudsætninger og behov afklares i løbet af
uddannelsens første 2 uger. På baggrund af vurderingen udarbejdes en personlig
uddannelsesplan.
Kompetencevurderingen indebærer eventuelt godskrivning eller supplering af tilbud på
baggrund af:

tidligere gennemført forløb

anden uddannelse

vurdering af reelle kompetencer

særlige behov. Afklaringen resulterer i en tilpasset uddannelsesplan med
eksempelvis:
1. fritagelse for eksamen og/eller for undervisning,
2. praktikophold i virksomheder,
3. mulighed for at arbejde mere med de obligatoriske fag,
4. fag på højere niveau,
5. særlig støtte.
Uddannelsesplanen føres ajour, når der sker ændringer i elevens forløb, som minimum ved
overgang fra grund- til hovedforløb samt ved valg af valgfri undervisning.

Meritregler/Realkompetencevurdering.
Realkompetencevurderingen for de voksne elever der søger ind på GF2 er på
basis af de krævede niveauer og mål i forhold til at opnå en praktikplads i ønsket
hovedforløb. Struer Statsgymnasium optager som udgangspunkt kun EUV
elever i august og i januar. I forbindelse med optag på andre tidspunkter
kompetencevurderes eleven og der sættes initiativer i gang i samarbejde med
VUC således at forløbet forkortes så meget som muligt og færdiggøres ved
semesterafslutning. Det forventes at flere elever – med erhvervserfaring – vil
kunne forkorte deres undervisning i de uddannelsesspecifikke fag. I fagene
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dansk og engelsk bliver de elever som ikke har bevis på opnåede niveau testet.
I de øvrige fag afkortes der efter behov og i forhold til reel erhvervserfaring.
Skolens
studievejleder og
uddannelseschef for EUD fortager
kompetencevurderingen bl.a i samarbejde med jobcentret, hovedforløbsskolen
og et evt. i forvejen aftalt praktiksted. Eleverne indkaldes så vidt muligt til
samtale måneden inden skolestart.
Den øvrige kompetencevurdering eller ved tvivlsspørgsmål overføres eleven til
vurdering på hovedforløbsskolen i Holstebro (UCH)
Indtil videre er placeringen af undervisningen henlagt til et eget område af skolen.
Placeringsmæssigt i sammenhæng med jobcentret.

Praktikpladssøgning
Vores praktikpladssekretær: Birgitte Teglgaard er på kontoret den, der tager sig af
formidlingen af praktik- og lærepladser. Hun sørger for at opretholde en god kontakt mellem
eleverne og de lokale virksomheder.
Birgitte Teglgaard registrerer alle afgangselever, der er praktikpladssøgende. Hun noterer i
samarbejde med vore to praktikpladskonsulenter den enkelte elevs kvalifikationer og
jobønsker og hjælper herefter til med at finde den rette lære- og praktikplads.
På studievejledergangens jobtavler opsættes stillingsopslag som sendes til skolen direkte,
eller som annonceres i aviserne.
Vore praktikpladskonsulenter og skolens studievejledere står altid til tjeneste med råd og
vejledning vedrørende jobsøgning og elevforhold – også efter at eleven har forladt Struer
Statsgymnasium.
Skolen har etableret samarbejde med hovedforløbsskoler vedr. skolepraktik.
Derforuden øges fokus på praktikpladssøgning gennem det nye erhvervsfag hvor eleverne
allerede medio-gf1 øves i praktikpladssøgning og jobsamtale. Eleverne kobles i den
forbindelse på praktikpladssøgningskonsulent.
HK inviteres ind som træningsplads til søgning af praktikpladser.
Eleverne er medio-f2 i virksomhedspraktik. Dermed har elever og skole en mulighed for at
opdrive nye elevpladser og evt. indgå elevaftale.
Struer Statsgymnasium lægger stor vægt på kontakten med det lokale erhvervsliv. Dette som
en følge af forbedret undervisning gennem praksisnære forløb og gennem den kontakt der
etableres mellem vore elever og mulige kommende praktiksteder. Elevernes mulighed for
indgåelse af uddannelsesaftaler er direkte afhængig af vort samarbejde med erhvervslivet.
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Skolen har ofte kontakt med hver enkelt forretningsdrivende gennem vore faglige projekter.
Dermed har skolen personlig kontakt med mulige praktiksteder og vore elever henvises direkte.
Det er en tradition i byen at praktikpladsstillinger slås op på skolen gennem studievejledningen.
Derforuden bliver samarbejdet med jobcentret styrket og mulige praktikpladser formidles.

Eksamensplan.
Skolens eksamensplan tager udgangspunkt i bekendtgørelsernes regler vedr. antal eksaminer.
Udtrækning til eksamen sker i henhold til de af Undervisningsministeriet udsendte
prioriteringslister.
Eleverne skal i henhold til bekendtgørelsen deltage i følgende antal eksaminer i grund-/valgfag.
Gf1

min. 1.

Gf2

min. 1.

EUS:

en eksamen.

Desuden skal alle elever til eksamen i deres grundforløbsprojekt (udd.spec.f.fag).
Eksamen i grundfag er en caseeksamen – med casearbejdsdag umiddelbart inden selve
eksamensdagen.
De faglige mål, indhold og bedømmelsesgrundlag følger Bekendtgørelse om grundfag,
erhvervsfag,
erhvervsrettet
andetsprogsdansk
og
kombinationsfag
i
erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelserne
(retsinformation.dk)

Generelle bestemmelser om eksamen.
Der henvises til skolens generelle regler for afholdelse af eksamen, når det gælder de praktiske
forhold omkring eksamen.
Ved al bedømmelse af grundfaglige præstationer anvendes 12-skalaen.
For at kunne blive indstillet til eksamen er det et krav, at alle delelementer (eksempelvis rettidig
aflevering af obligatoriske projektopgaver) i et fag er opfyldt.
Ved bedømmelse af uddannelsesspecifikke fag anvendes bestået/ikke bestået.

Prøver ved eksamen
De prøver der indgår i eksamen, afvikles efter reglerne for de pågældende fag:
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A:

som projekteksamen.

B:

som en mundtlig prøve.

C:

som en skriftlig prøve.

D:

som en case-eksamen

Ad A: Et projekt er en afgrænset del af undervisningsforløbet, som af skolen er særligt
tilrettelagt inden for et eller flere faglige områder.
Projekter afleveres som skriftlige rapporter sammen med eventuelt tilhørende resultater af
praktiske opgaver i forbindelse med projektet.
Hvis et projekt udføres som gruppearbejde, skal den enkelte elevpræstation kunne bedømmes
individuelt. Ved projekteksamen deltager en af klassens lærere som eksaminator og en ekstern
censor.
Ved udarbejdelse af det sidste projekt i hvert skoleår (eksamensprojektet) er
eksamensreglementet gældende. Dette medfører, at alt sygdomsmæssigt fravær skal
dokumenteres med lægeerklæring. Andet fravær accepteres kun i tilfælde af offentligt ombud,
session, dødsfald, retssager. Køre- og teoriprøver er således ikke gyldig grund til fravær, da
disse kan tilrettelægges på andre tidspunkter. Ulovligt fravær i denne periode vil kunne
medføre, at en elev ikke kan deltage i eksamen.
Ad B: En mundtlig prøve gennemføres som en dialog mellem eleven og eksaminator (censor
kan med lærerens tilladelse deltage i samtalen) og kan omfatte selvstændig fremlæggelse og
besvarelse af spørgsmål.
Prøven tager udgangspunkt i spørgsmål, udvalgt af eleven ved lodtrækning.
Ad C: Opgaveløsningen skal ske uden vejledning inden for et afgrænset tidsrum, der er fastsat
i reglerne for det pågældende fag. Ved niv. C opgaver rettes opgaven af 2 eksterne censorer.
Ad D: Case-eksamen er den mest almindelige eksamensform. Eleven får adgang til en casehistorie baseret på en konkret virksomhed. Case-eksamen bruges i forbindelse med eksamen i
alle grundfag på SSG. Se nedenstående beskrivelse:

Caseeksamen består af 2 dage
Caseeksamen i grundfagene Dansk, Engelsk, Virksomhedsøkonomi, Afsætning og
Erhvervsinformatik består af en casearbejdsdag og en caseeksamensdag. På casearbejdsdagen
arbejder eleven op til 6 timer med den udleverede caseopgave. Den mundtlige eksamination
placeres umiddelbart dagen efter casearbejdsdagen. Eksamensforløbet i grundfaget
påbegyndes således, når eleven modtager caseopgaven og afsluttes med eksaminationen på
eksamensdagen.
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Bedømmelse af personlige kvalifikationer.
Personlige kvalifikationer bedømmes ved løbende mundtlige evalueringer.
Udviklingen af de personlige kvalifikationer betragtes som en vigtig del af uddannelsen
Når de personlige kvalifikationer skal bedømmes, er fagligheden den bærende faktor.
Udviklingen af de personlige kvalifikationer skal ske bevidst via fagligheden.
Formålet er at fremme elevernes selvstændiggørelse, ansvarlighed, samarbejdsevner og
lærelyst.

Elevernes bedømmelse af skolen/undervisningen.
Eleverne skal mindst en gang årligt foretage en evaluering af det enkelte fag.

Elevers klageadgang.
Der henvises til Undervisningsministeriets bekendtgørelser.

UDSTEDELSE AF EKSAMENSBEVIS
Udstedelse af skolevejledning sker som udgangspunkt i henhold til skolens generelle
bestemmelser for udstedelse af eksamensbeviser mv.
Det skal dog specifikt for skolevejledninger (eksamensbeviser) efter endt grundforløb nævnes,
at skolevejningen indeholder:
• Standpunktskarakterer i fag der er afsluttet i den pågældende periode.
• Eksamenskarakterer i de fag der er afsluttet med eksamen. I et fag der ikke er udtrukket til
eksamen vil standpunktskarakteren blive overført som eksamenskarakter. Dette vil fremgå
af beviset med en *-markering.
• Særskilt bedømmelse for uddannelsesspecifikkefag (bestået)
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BILAG A ERHVERVSFAG
Skolen gennemfører nedenstående erhvervsfag. I gruppe 3 har skolen indlagt dobbelt vægt på
erhvervsfaget innovation.
I en fagretning indgår altid erhvervsfag, der giver almene og generelle kompetencer samt fag om
viden, proces og metode.
Fagene er:
- Arbejdspladskultur
- Praktikpladssøgning
- Samfund og sundhed
- Arbejdsplanlægning og samarbejde
- Faglig dokumentation
- Faglig kommunikation
- Innovation
- Metodelære.

Erhvervsfag 1 - Erhvervsintroduktion
Vejledende varighed
2,0 uger
1. Fagets formål og profil
1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven bliver introduceret til de erhvervsfaglige uddannelser. Eleven lærer at følge og indgå i
en erhvervsfaglig arbejdsproces. Eleven udvikler kompetence til at udføre enkle erhvervsfaglige opgaver, herunder at
kunne inddrage viden om bæredygtighedsprincipper, arbejdsmiljømæssige forholdsregler, sikkerhed og ergonomi.
Formålet med faget er tillige, at eleven gennem erhvervsfaglige arbejdsprocesser og projekter bliver afklaret om valg
af fagretning for grundforløbets 1. del.
Eleverne skal tilegne sig værktøjer og metoder til at udføre, forstå og forholde sig til erhvervsfaglige arbejdsprocesser.
Der indgår værktøjer og metoder til at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Faget skal endvidere motivere eleven til
at afklare sit valg af fagretning.
1.2 Fagets profil
Erhvervsintroduktion omhandler rammer og forudsætninger for udførelse af arbejdsprocesser. Faget omfatter metoder
til strukturering og håndtering af arbejdsopgaver. Faget omfatter metoder, der kan styrke elevens kompetence til at
udføre en arbejdsopgave under hensyntagen til arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi. Endvidere omfatter faget
introduktion til nogle erhvervs typiske arbejdsopgaver og processer, der kan styrke elevens forudsætninger for at træffe
et valg af fagretning.
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2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
1. Udføre enkle erhvervsfaglige arbejdsopgaver efter instruktion.
2. Anvende forståelse for bæredygtighed, arbejdsmiljø, sikkerhed og ergonomi i en arbejdsproces.
3. Følge og indgå i enkle arbejdsprocesser, der indgår i flere erhvervsfaglige uddannelser.
2.2. Fagligt indhold
Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til hovedområdet og
introduktion til fagretninger. Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan træffe et valg af fagretning på et kompetent
grundlag.
Undervisningens indhold omfatter erhvervsfaglige processer og projekter, der introducerer eleven til typiske
arbejdsformer og metoder inden for en flerhed af erhvervsuddannelser.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i praktiske arbejdsopgaver og -processer på et grundlæggende niveau inden for
hovedområdet, der gennemføres således, at de styrker elevens valg af fagretning. Digitale medier skal inddrages, hvor
det støtter elevens målopfyldelse.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et erhvervsintroducerende og
anvendelsesorienteret perspektiv. Undervisningen omfatter praktiske projekter, undersøgelser og øvelser, der skaber et
kompetent grundlag for elevens valg af fagretning. Undervisningen i faget erhvervsintroduktion skal støtte elevens
personlige udvikling, almene og generelle kompetencer i forhold til elevens valgkompetence og
arbejdsmarkedsparathed. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende og reflekterende
praksis og støtte elevens læring. Det problemorienterede, kollaborative og casebaserede undervisningsprincip har en
central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen
Undervisningen medvirker til at styrke elevens afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring
og understøtter elevens faglige erkendelse og personlige dannelse. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor
det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse.
Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter ud fra konkrete og afgrænsede erhvervsfaglige
problemstillinger. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens
erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.
4. Dokumentation
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Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis,
portfolio eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt som f.eks. en frisure, en
mur, et diagram, en film m.v.
5. Bedømmelse
Faget bedømmes ikke.

Erhvervsfag 2 - Arbejdspladskultur
Vejledende varighed
1,5 uge
1. Fagets formål og profil
1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven lærer om forhold, der har betydning for forskellige arbejdspladskulturer, herunder
globale arbejdspladskulturer. Eleven udvikler kompetence til at indgå på en arbejdsplads under hensyn til
arbejdspladsens kulturer og normer. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig medarbejder i
relevante arbejdsopgaver og som medskaber af kulturen. Der er særligt fokus på arbejdsgiverens og elevens ansvar for
kvalitet og sikkerhed.
Formålet med faget er tillige, at eleven forstår betydningen af forskellige samarbejdsrelationer i en virksomhed,
herunder mellem arbejdsgiver, -leder og -tager, mellem forskellige grupper af arbejdstagere og mellem virksomhed og
kunder. Endvidere, at eleven opnår kompetence til selvstændigt og i fællesskab med kolleger at planlægge en
arbejdsopgave og forstår betydningen af tid, personlig adfærd og ressourcer.
Tilegnelse af værktøjer og metoder til at analysere, forstå og deltage aktivt i skabelsen af produktive
arbejdspladskulturer er genstanden for undervisningen i arbejdspladskultur. Faget skal herunder kvalificere eleven til
konstruktivt at forholde sig til egen adfærd, tilrettelæggelse af egen arbejdsproces og samarbejde med andre om en
fælles arbejdsopgave.
Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere sine muligheder for at vælge relevante
undervisningsprojekter i fagretningen.
1.2 Fagets profil
Arbejdspladskultur omhandler normer, roller, adfærd og regler, bl.a. kvalitets- og sikkerhedsbestemmelser på en
arbejdsplads. Faget omfatter metoder til planlægning af arbejdsopgaver med en hensigtsmæssig anvendelse af
ressourcer og tid. Faget omfatter metoder, der kan styrke elevens kompetence til at bearbejde, reflektere, diskutere og
handle hensigtsmæssigt i forhold til arbejdspladsens problemstillinger. Endvidere omfatter faget sociale og kulturelle
aspekter som de psykiske, sociale, inkluderende og sikkerhedsmæssige problemstillinger, der kan styrke elevens
forudsætninger for at indgå på en arbejdsplads.
Faget er et dannelsesfag, der skal medvirke til at give eleven en grundlæggende og historisk forståelse af virksomheder
og arbejdsmarkedet generelt. Faget skal perspektivere den enkeltes liv i forhold til beslutninger, der påvirker den
enkeltes ansættelse og inklusion i en virksomhed. Faget omfatter praktiske øvelser, der skal gøre eleven parat til at
omsætte viden om arbejdspladskultur til mødet med arbejdsmarkedet.
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2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlægende niveau kan:
1. Anvende forståelse hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes.
2. Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces.
3. Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser.
4. Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd.
5. Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver.
6. Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte medarbejder og
virksomheden.
2.2. Fagligt indhold
Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige
indhold skal sikre, at eleven kan nå målene.
Undervisningens indhold omfatter aspekter af samarbejdslære, virksomhedslære, psykologi og planlægningsprocesser.
Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i emner og problemstillinger på et grundlæggende niveau vedrørende
arbejdspladskultur knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det
støtter elevens målopfyldelse.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et anvendelsesorienteret perspektiv.
Undervisningen omfatter praktiske projekter, undersøgelser og øvelser, der skaber sammenhæng mellem faget
arbejdspladskultur og elevens fagretning. Undervisningen i faget arbejdspladskultur skal støtte elevens personlige
udvikling, almene og generelle kompetencer i forhold til elevens livsduelighed og arbejdsmarkedsparathed.
Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende og reflekterende praksis og støtte elevens
indlæring på tværs af fag. Undervisningen medvirker til at styrke elevens afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring
og understøtter elevens faglige erkendelse og personlige dannelse.
Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der
vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.
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4. Dokumentation
Dokumentation kan have forskellige former afhængig af de enkelte elementer i faget arbejdspladskultur og l den
erhvervsfaglige kontekst. Eksempler på faglig dokumentation er præsentation, rollespil, billeder, film,
diskussionsoplæg, temaopgaver, portfolio og rapporter.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i elevens
læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og erhvervsuddannelsen
som helhed.
5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.

Praktikpladssøgning
Vejledende varighed
1,0 uge
1. Fagets formål og profil
1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at søge praktikplads.
Eleven reflekterer over og lærer at beskrive opnåede faglige kompetencer. Eleven lærer at vurdere egne kompetencer
og mål i forhold til mulige uddannelser. Eleven lærer om andre uddannelsesmuligheder. Eleven lærer at dokumentere
og formidle egne kompetencer i en praktikpladssøgningsproces. Tilegnelse af metoder og værktøjer til søgning af
praktikplads i forhold til den enkelte elevs kompetencer er genstanden for undervisningen i praktikpladssøgning.
Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere sine muligheder for at vælge relevante
undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal give eleven et klart billede af praktikmulighederne i forskellige typer
af virksomheder, herunder praktik i udlandet. Desuden skal faget medvirke til at give eleven en realistisk opfattelse af
egne faglige styrker og svagheder.
1.2 Fagets profil
Praktikpladssøgning er dels et metodefag, hvor fokus er tilegnelse af metoder og værktøjer til kvalificeret og målrettet
at søge praktikplads. Samtidig er faget et erkendelsesfag, hvor fokus er den proces, den enkelte elev gennemgår i
forhold til at erkende egne styrker og svagheder med det formål at udvikle egne kompetencer og opnå en realistisk
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tilgang til uddannelses- og senere erhvervsmuligheder. Faget sætter derfor også fokus på elevens faglige og personlige
udvikling og progression i valg af uddannelse.
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
1. Beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder forskellige aftaleformer.
2. Beskrive egne kompetencer og sætte personlige uddannelsesmål.
3. Lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning.
4. Anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved skriftlige
ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder anvende obligatoriske it-værktøjer.
5. Anvende værktøjer til at opbygge netværk.
6. Evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og efterspørgslen på
arbejdsmarkedet.
2.2. Fagligt indhold
Undervisningens indhold omfatter arbejde med praktikmuligheder i forskellige typer af virksomheder. Endvidere
arbejdes med skriftlig formidling i ansøgning og CV og mundtlig kommunikation ved ansættelsessamtaler.
Undervisningen inddrager forskellige værktøjer, herunder digitale, som eleverne kan anvende til at styrke søgningen
efter praktikplads. Eleven lærer at sætte forskellige netværk i spil. Samtidig arbejdes der løbende med elevens
personlige og faglige kompetenceudvikling og erkendelse heraf. Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med
andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tilrettelægges i sammenhæng med de erhvervsfaglige emner og problemstillinger eleven arbejder med
i den valgte fagretning, således at eleven udfordres i valg af uddannelse. Digitale medier skal inddrages, hvor det er
relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse.
Arbejdet med praktikpladssøgning skal støtte elevens faglige læring og progression, endvidere skal det udvikle elevens
digitale kompetencer.
Undervisningen i faget medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og motivation og styrker dermed
elevens afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring
og understøtter elevens faglige erkendelsesproces.
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I undervisningen indgår rollespil, observation og supervision og f.eks. peer-to-peer læring ved ældre elever, som har
været i praktik.
4. Dokumentation
Dokumentation kan antage mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Eksempler på faglig
dokumentation kan være billeder, film, skriftlige ansøgninger, logbog, mindmap, disposition og mødeplan.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den
enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og
erhvervsuddannelse som helhed.
5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.

Samfund og sundhed
Vejledende varighed
1,5 uge
1. Fagets formål og profil
1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven lærer om samfundsmæssige forhold, der er af betydning for den enkeltes arbejdsliv og
personlige liv som borger i et demokratisk samfund. Eleven udvikler kompetence til at deltage som aktiv og ansvarlig
medarbejder og samfundsborger i en globaliseret og foranderlig omverden.
Formålet med faget er tillige, at eleven opnår en helhedsforståelse af sundhedsbegrebet i arbejdsmæssige,
samfundsmæssige og personlige sammenhænge. Eleven udvikler kompetence til at tage stilling til sundhedsmæssige
problemstillinger i eget liv.
Tilegnelse af værktøjer og metoder til at beskrive, analysere, forstå og diskutere sundheds- og samfundsmæssige
forhold er genstanden for undervisningen i samfund og sundhed. Faget skal oplære i sunde arbejdsprocesser og
endvidere motivere eleven til vedvarende udvikling af fysisk form og personlig sundhed. Faget skal give eleven
grundlag for at overveje og vurdere sine muligheder for at vælge relevante undervisningsprojekter i fagretningen.
1.2 Fagets profil
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Samfund og sundhed omhandler samfundsmæssige forhold som arbejdsmarkedets organisering samt danske og
internationale samfundsforhold. Faget omfatter metoder, der kan styrke elevens kompetence til at bearbejde, formidle
og diskutere samfundsmæssige problemstillinger. Faget omfatter økonomiske forhold med fokus på privatøkonomi.
Endvidere omfatter faget sundhedsfaglige aspekter som de fysiske, hygiejniske og ernæringsmæssige
problemstillinger, der kan styrke elevens forudsætninger for at påvirke egen sundhed.
Faget er et dannelsesfag, der skal medvirke til at give eleven en grundlæggende forståelse af arbejdsmarkedet og
samfundet. Faget skal perspektivere den enkeltes liv i forhold til sociale og politiske beslutninger, der påvirker den
aktuelle samfundsudvikling, herunder den teknologiske udvikling og de sundheds- og miljømæssige aspekter. Faget
omfatter praktiske øvelser, der skal give eleven kompetence til at omsætte viden om sundhed og bevægelse til sunde
vaner i eget liv.
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
1. Formidle og diskutere grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
2. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet.
3. Bearbejde enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og udviklingen i
virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter.
4. Reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om virksomheder og
organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.
5. Forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder privatøkonomiske
forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form.
6. Forstå forhold, der påvirker seksualiteten, herunder seksuel sundhed, prævention, krop, køn og identitet.
2.2. Fagligt indhold
Fagets mål er af almen og generel karakter, men opfyldes gennem faglig toning i forhold til fagretningen. Det faglige
indhold skal sikre, at eleven kan nå målene.
Undervisningens indhold omfatter demokratibegrebet, det politiske system, arbejdsmarkedsforhold, internationale
forhold, privatøkonomi, sundhed og livsstil i et personligt, erhvervsrettet og samfundsmæssigt perspektiv.
Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i samfunds- og sundhedsfaglige emner og problemstillinger på et grundlæggende
niveau knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens
målopfyldelse.
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Undervisningen tilrettelægges på grundlag af faglige problemstillinger i et anvendelsesorienteret perspektiv.
Undervisningen omfatter praktiske eksperimenter, undersøgelser og øvelser, der skaber sammenhæng mellem det
sundheds- og samfundsfaglige og elevens fagretning. Undervisningen i faget samfund og sundhed skal endvidere
udvikle elevernes viden om sunde arbejdsprocesser, herunder bevidstgøre eleverne om egne handlemuligheder i
forhold til et sundt liv.
Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevernes undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og
reflekterende praksis og støtte elevernes læring på tværs af fag. Undervisningen medvirker til at styrke elevernes
afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der styrker elevens læring
og understøtter elevens faglige erkendelse og personlige dannelse.
Undervisningen organiseres om cases, øvelser og projekter. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der
vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.
Digitale medier og værktøjer inddrages.
4. Dokumentation
Dokumentation kan antage mange former afhængig af de enkelte elementer i faget samfund og sundhed og i forhold til
den erhvervsfaglige kontekst. Eksempler på faglig dokumentation kan være præsentation, billeder, film,
diskussionsoplæg, temaopgaver, portfolio og rapporter.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den
enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og
erhvervsuddannelse som helhed.
5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.

Erhvervsfag 3 - Arbejdsplanlægning og samarbejde
Niveauer og vejledende varighed
Niveau 1: 1,0 uge
Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau 1 + 1 uge)
1. Fagets formål og profil
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1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at tilrettelægge og følge en arbejdsplan samt at eleven lærer
at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver. Eleven lærer at lægge en arbejdsplan, der tager højde for
den tid og de ressourcer, der er til rådighed for en arbejdsproces. Eleven lærer at koordinere de enkelte elementer i en
simpel arbejdsproces. Eleven kan anvende anerkendte værktøjer, herunder it-værktøjer til planlægning af
arbejdsprocesser i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte
fagretning. Eleven lærer at samarbejde med andre om løsning af praktiske opgaver samt at tilrettelægge egne
arbejdsprocesser i samspil med flere parter. Eleven lærer endvidere om samarbejde, samspil og koordination.
Faget skal give eleven en viden om anerkendte planlægningsværktøjers styrker og svagheder samt kompetence til at
anvende disse. Endvidere giver faget et grundlag for at evaluere egen arbejdsproces og metodeanvendelse. Faget
medvirker til at give eleven et klart billede af, hvad eleven har lært og en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og
svagheder.
1.2 Fagets profil
Arbejdsplanlægning er metoder og værktøjer til at strukturere og udføre en arbejdsopgave fra processen indledes til
opgaven er udført. De metoder og værktøjer, der er genstand for undervisningen i arbejdsplanlægning er anerkendte
værktøjer og metoder til planlægning af arbejdsprocesser i relevante erhverv i forhold til den enkelte fagretning.
Mange arbejdsprocesser er afhængige af samarbejde mellem flere parter. Fagets profil omfatter derfor også håndtering
af situationer, der forudsætter samarbejde og konflikthåndtering i forhold til vanskelige samarbejdsrelationer.
Udarbejdelse af arbejdsplaner og diskussion om arbejdsprocesser kan medvirke til at fremme faglig refleksion og
innovativ opgaveløsning.
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
Niveau 1:
1. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces.
2. Forklare hvordan forskellige planlægningsværktøjer og –metoder kan anvendes.
3. Anvende planlægningsværktøjer- og metoder.
4. Forklare forskellige typer af samarbejdsprocesser.
5. Samarbejde med andre om løsning af opgaver.
6. Fungere i forskellige samarbejdssituationer.
Niveau 2:
7. Vurdere og diskutere planlægning af forskellige arbejdsprocesser
8. Identificere forskellige samarbejdsrelationer, herunder roller og konflikttyper
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9. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet
2.2. Fagligt indhold
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen.
Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene.
Undervisningens indhold omfatter arbejdsplanlægning i form af strukturering, koordinering og udførelse af
arbejdsprocesser. Endvidere samarbejdsrelationer og evaluering af planlægningens udførelse i praksis. Der er et særligt
fokus på at anvende digitale medier til støtte for samarbejdet. Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med
andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i
emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens
målopfyldelse.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.
Eleven skal gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser lære at planlægge eget arbejde og samarbejde
med andre. Arbejdet med arbejdsplanlægning og samarbejde skal støtte elevens faglige læring og progression.
Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og
reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige
nysgerrighed. Undervisningen medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og styrker dermed
elevens afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der
styrker elevens læring og faglige erkendelsesproces. Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer
innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til
fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Der indgår
samarbejdsøvelser med brug af forskellige medier. Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i forhold til
fagretningens flerfaglighed i værksted, butik, laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum.
4. Dokumentation
Arbejdsplanlægning er undervisningens genstand. Dokumentation af arbejdsplanlægningen og samarbejdet herom kan
antage mange former afhængig af den erhvervsfaglige kontekst. Eksempler på dokumentation kan være præsentation,
formularer, evalueringer, Mindmap, billeder, film, portfolio og rapporter.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den
enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og
erhvervsuddannelse som helhed.
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5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.

Faglig dokumentation
Niveauer og vejledende varighed
Niveau 1: 1,0 uge
Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau 1 + 1 uge)
1. Fagets formål og profil
1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at indgå i og dokumentere en arbejdsproces, samt at eleven
lærer at anvende eksisterende faglig dokumentation. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne
arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske problemstillinger i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte
fagretning. Eleven lærer at forstå faglig dokumentation og at anvende faglig dokumentation til at erkende og evaluere
egen faglig læring. Tilegnelse af metoder til at dokumentere og anvendelse af eksisterende dokumentation er
genstanden for undervisningen i faglig dokumentation.
Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere sine muligheder for at vælge relevante
undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal medvirke til at give eleven et klart billede af, hvad eleven har lært og
en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og svagheder.
1.2 Fagets profil
Faglig dokumentation er almindeligt anvendte fremgangsmåder til at beskrive og dokumentere opgave- og
problemløsning inden for et eller flere erhverv. Faglig dokumentation er beskrevne konkrete resultater af praktisk
bearbejdning og udførelse af en arbejdsopgave. Den faglige dokumentation er samtidig et værktøj til at strukturere,
formidle og dokumentere den faglige arbejdsproces fra processen indledes til arbejdsopgaven er udført. Den faglige
dokumentation anvendes til systematisk at redegøre for, diskutere og analysere erhvervsfaglige problemstillinger samt
til at formidle delprocesser, resultater og faglig viden korrekt og præcist. Udarbejdelse og anvendelse af faglige
dokumentation kan medvirke til at fremme faglig refleksion og innovativ opgaveløsning.
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
Niveau 1:
1. Forklare og anvende eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces, f.eks. følge et diagram, anvende
statistik, følge en vejledning.
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2. Udarbejde relevant faglig dokumentation som arbejdssedler, egenkontrol o.l.
3. Dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og resultater.
4. Evaluere egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater.
Niveau 2:
5. Vurdere forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige sammenhænge.
6. Gennem egen faglig dokumentation foreslå ændringer til brug af værktøjer, faglige metoder, materialer m.v.
2.2. Fagligt indhold
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen.
Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene.
Undervisningens indhold omfatter arbejde med faglig dokumentation til at indsamle, strukturere, registrere og
videreformidle viden til at løse og evaluere udvalgte praktiske problemstillinger/ faglige udfordringer. Undervisningen
integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i
emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det
støtter elevens målopfyldelse., f. eks i dokumentation af egne arbejdsprocesser og i udarbejdelsen af faglig
dokumentation.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.
Eleven skal gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser lære at dokumentere eget arbejde og anvende
eksisterende dokumentation. Undervisning i faget faglig dokumentation skal støtte elevens faglige læring og
progression. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative
og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens indlæring på tværs af fag, understøtte elevens faglige
nysgerrighed. Undervisningen medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og styrker dermed
elevens afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der
styrker elevens læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces.
Undervisningen organiseres om cases og projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I
undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer, der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige
karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring. Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i
forhold til fagretningens flerfaglighed i værksted, butik, laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum.
4. Dokumentation
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Dokumentation er undervisningens genstand. Dokumentation kan antage mange former afhængig af den
erhvervsfaglige kontekst. Eksempler på faglig dokumentation kan være billeder, film, temaopgaver, portfolio,
rapporter, vejledninger eller anden faglig dokumentation.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den
enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og
erhvervsuddannelse som helhed.
5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.

Faglig kommunikation
Niveauer og vejledende varighed
Niveau 1: 1,0 uge
Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau 1 + 1 uge)
1. Fagets formål og profil
1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at kunne anvende fagudtryk og forstå almindeligt anvendte
faglige begreber. Eleven lærer at beskrive, analysere og evaluere egne arbejdsprocesser gennem løsning af praktiske
problemstillinger med brug af fagudtryk og faglige begreber i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte
fagretning. Eleven lærer at anvende faglig kommunikation til at præcisere egen faglig læring. Tilegnelse af faglige
udtryk og begreber giver eleven grundlag for at kommunikere med andre fagpersoner om løsning af faglige
problemstillinger. Eleven lærer at kommunikere hensigtsmæssigt i forskellige arbejdssituationer og at kommunikere
situationsbestemt.
Faglig kommunikation i form af fagudtryk og faglige begreber samt forskellige situationsbestemte
kommunikationsformer er genstanden for undervisningen i faglig kommunikation. Faget skal medvirke til at give
eleven et klart billede af, hvad eleven har lært og en realistisk opfattelse af egne faglige styrker og svagheder.
1.2 Fagets profil
Faglig kommunikation er at kunne udtrykke sig om faglige og erhvervsmæssige problemstillinger i et sprog, der
præciserer en faglig proces og faglig erkendelse. Den faglige kommunikation er samtidig et værktøj til at strukturere,
formidle og anvende relevante informationer til at løse faglige problemstillinger. Den faglige kommunikation
anvendes til systematisk at informere, diskutere og kommunikere om erhvervsfaglige problemstillinger og faglig viden
korrekt og præcist. Faglig kommunikation er almindeligt anerkendt sprogbrug inden for et eller flere erhverv.
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Faglig kommunikation er også at kunne vurdere forskellige kommunikationssituationer og at kunne vælge og anvende
en kommunikationsform, der er hensigtsmæssig i situationen. Eleven lærer om grundlæggende
kommunikationsmodeller, herunder modeller der reflekterer alder, køn, social baggrund og etnicitet. Endvidere
fokuseres på empati, relationer, konflikttyper og konflikthåndtering. Faglig kommunikation kan medvirke til at
fremme faglig refleksion og identitet.
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
Niveau 1:
1. Forstå og anvende faglige udtryk og begreber.
2. Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der relevante i forhold til fagretningen.
3. Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser.
4. Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren.
Niveau 2:
5. Vurdere forskellige samarbejds- og kommunikationsformer.
6. Analysere forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende kommunikationsmodeller, f.eks.
afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikation.
7. Skelne mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation.
2.2. Fagligt indhold
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen.
Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene.
Undervisningens indhold omfatter analyse af faglig kommunikation, dialog og argumentation i udvalgte praktiske
problemstillinger. Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i
emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det
støtter elevens målopfyldelse. F.eks. kan søgeværktøjer inddrages systematisk i forhold til at fremfinde faglige udtryk
og begreber, og eleverne kan udvikle en fælles terminologibank. Endvidere kan der eksperimenteres med forskellige
kommunikationsmedier.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.
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Eleven skal gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser lære at kommunikere fagligt og fungere i
forskellige samarbejds- og kommunikationssituationer. Arbejdet med faglig kommunikation skal støtte elevens faglige
læring og progression. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens undersøgende, eksperimenterende,
kollaborative og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens læring på tværs af fag og understøtte elevens
faglige nysgerrighed.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der
styrker elevens læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces. Undervisningen organiseres om cases og
projekter der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer,
der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.
Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i forhold til fagretningens flerfaglighed i værksted, butik,
laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum.
4. Dokumentation
Eleven udarbejder dokumentation af forskellig relevant art som for eksempel terminologihåndbog, billeder, film,
temaopgaver, port folio, rapporter, vejledninger eller anden faglig dokumentation.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den
enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og
erhvervsuddannelse som helhed.
5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.

Innovation
Niveauer og vejledende varighed
Niveau 1: 1,0 uge
Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau 1 + 1 uge)
1. Fagets formål og profil
1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at arbejde innovativt i relevante arbejdsprocesser. Eleven
lærer om innovationsprocesser gennem praktiske projekter.
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Eleven lærer gennem løsning af praktiske problemstillinger, hvordan man kan indgå i innovationsprocesser, der er
relevante i forhold til det erhvervsfaglige indhold i den enkelte fagretning. Ved udførelse af praktiske opgaver lærer
eleven om innovationsredskaber og –processer. Tilegnelse af innovative metoder til opgaveløsning i forskellige
arbejdssituationer er genstanden for undervisningen i innovation.
Faget skal give eleven grundlag for at overveje og vurdere nye idéer og alternative muligheder for opgaveløsning i
relevante undervisningsprojekter i fagretningen. Faget skal styrke elevens eksperimenterende og undersøgende praksis.
Endelig er det formålet, at elever i team udvikler evnen til at arbejde med viden om innovative processer på
virkelighedsnære problemstillinger.
1.2 Fagets profil
Innovation er en proces, der bearbejder ny viden og genererer nye idéer, hvoraf de bedste udvikles til nye muligheder,
eller kendte elementer kombineres på nye måder. Hensigten er at forbedre driften af en virksomhed. Innovation anses
for at være en afgørende drivkraft bag vækst i produktivitet og økonomisk vækst. Faget innovation fokuserer også på
implementering af et nyt eller væsentligt forbedret produkt (vare eller tjenesteydelse), en ny eller væsentlig forbedret
proces, og en ny eller væsentligt forbedret metode
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
Niveau 1:
1. Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af innovation.
2. Anvende innovative metoder i opgaveløsning.
3. Anvende innovationsredskaber og indgå i innovationsprocesser ved løsning af en praktisk opgave.
Niveau 2:
4. Afprøve egne idéer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser.
5. Diskutere forslag til nye metoder eller ændringer af eksisterende metoder til løsning af faglige problemstillinger.
2.2. Fagligt indhold
Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen.
Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene. Undervisningens indhold omfatter innovative metoder.
Innovationsredskaber og –processer indarbejdes i udvalgte praktiske problemstillinger/ faglige udfordringer.
Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
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Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i
emner knyttet til den valgte fagretning. Digitale medier og it-værktøjer skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det
støtter elevens målopfyldelse.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger.
Eleven skal gennem praktiske eksperimenter og praktiske undersøgelser lære at overveje og vurdere nye ideer og
alternative muligheder for produktudvikling og for forbedring af arbejdsprocesser og metoder. Undervisning i faget
innovation skal støtte elevens faglige læring og progression. Undervisningen skal tilrettelægges med fokus på elevens
undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens læring på
tværs af fag og faglige nysgerrighed. Undervisningen medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige identitet og
styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der
styrker elevens læring og understøtter elevens faglige erkendelsesproces. Undervisningen organiseres om cases og
projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer,
der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.
Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i forhold til fagretningens flerfaglighed i værksted, butik,
laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum.
4. Dokumentation
Eleven udarbejder dokumentation af forskellig relevant art som for eksempel billeder, film, temaopgaver, portfolio,
rapporter, vejledninger eller anden faglig dokumentation.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den
enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og
erhvervsuddannelse som helhed.
5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.

Metodelære
Niveauer og vejledende varighed
Niveau 1: 1,0 uge
Niveau 2: 2,0 uger (Niveau 2 består af niveau 1 + 1 uge)
1. Fagets formål og profil
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1.1 Fagets formål
Formålet med faget er, at eleven udvikler kompetence til at vælge og anvende hensigtsmæssige metoder til at løse
arbejdsopgaver i konkrete praktisk faglige og uddannelsesmæssige sammenhænge. Eleven lærer gennem praktisk
metodelære at forstå og anvende relevante arbejdsmetoder i en konkret faglig kontekst. Tilegnelse af fagspecifikke
metoder er genstanden for fagmetodisk undervisning, men eleven skal samtidig lære at skelne mellem specifikke
faglige metoder og en mere almen og kontekstuafhængig metodelære. Eleven skal kunne anvende forskellige
arbejdsprocesser og arbejdsmetoder og kunne vælge hensigtsmæssige metoder. Eleven skal lære om og kunne anvende
evalueringsværktøjer.
1.2 Fagets profil
En metode er en konkret fremgangsmåde til at udføre opgaver inden for et eller flere erhverv. En metode anvendes til
systematisk at løse en opgave, fremstille eller bearbejde et produkt eller udføre en serviceydelse. Metoder er
almindeligt anerkendte fremgangsmåder til opgave- og problemløsning inden for et eller flere erhverv. Metoder er
oftest systematisk beskrevet i fagbøger, og kan også findes som vejledning i f.eks. en opskrift, en manual, eller som en
procedurebeskrivelse. Beskrivelsen kan være audiovisuel.
En metode har en specifik faglig anvendelse, men den har samtidig en så generel karakter, at den kan overføres til
forskellige faglige kontekster, processer og problemstillinger. En metode kan anvendes, analyseres, vurderes og
fornyes i forhold til den faglige kontekst. Kritisk anvendelse af metoden kan medvirke til at fremme faglig refleksion
og innovativ opgaveløsning. Faget metodelære skal perspektiveres i forhold til en vifte af erhvervsfaglige
arbejdsmetoder indenfor fagretningen og i forhold til samspillet mellem teori og praktisk arbejde. Metodelære skal
endvidere perspektiveres i forhold til miljø, sikkerhed og kvalitet.
2. Faglige mål og fagligt indhold
2.1. Faglige mål
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
Niveau 1:
1. Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given situation.
2. Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge.
3. Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet.
4. Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder.
5. Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces.
Niveau 2:
6. Indgå i en dialog om forskellige arbejdsmetoders anvendelighed i forskellige arbejdsmæssige sammenhænge.
7. Diskutere valgte arbejdsmetoder i en given arbejdsproces, herunder foreslå ændringer eller andre metoder.
2.2. Fagligt indhold
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Fagets mål er af generel erhvervsfaglig karakter, men opfyldes gennem praktisk faglig toning i forhold til fagretningen.
Det faglige indhold skal sikre, at eleven kan nå målene.
Undervisningens indhold omfatter arbejde med metoder og processer til løsning og evaluering af udvalgte praktiske
problemstillinger/ faglige udfordringer. Undervisningen integreres, hvor det er relevant, med andre fag i grundforløbet.
3. Tilrettelæggelse
3.1. Didaktiske principper
Undervisningen tager udgangspunkt i erhvervsfaglige emner og problemstillinger, således at eleven udfordres fagligt i
emner knyttet til den valgte fagretning. Undervisningens bærende element er faglige eksperimenter, cases og
værkstedsarbejde. Digitale medier skal inddrages, hvor det er relevant, og hvor det støtter elevens målopfyldelse.
Undervisningen tilrettelægges på grundlag af anvendelsesorienterede faglige problemstillinger og med fokus på
elevens undersøgende, eksperimenterende, kollaborative og reflekterende praksis. Undervisningen skal støtte elevens
indlæring på tværs af fag og understøtte elevens faglige nysgerrighed. Undervisningen tilrettelægges så den
understøtter elevens faglige progression. Undervisningen medvirker til at udvikle elevens faglige og personlige
identitet og styrker dermed elevens afklaring af uddannelsesvalg.
3.2. Arbejdsformer
Undervisningen tilrettelægges helhedsorienteret og praksisbaseret med anvendelse af varierede arbejdsformer, der
styrker elevens læring. Digitale medier og værktøjer inddrages systematisk. Undervisningen organiseres om cases og
projekter, der fremmer innovativ refleksion og opgaveløsning. I undervisningen anvendes forskellige arbejdsformer,
der vælges i forhold til fagretningens erhvervsfaglige karakteristika, samspil mellem fag og styrkelse af elevens læring.
Undervisningen foregår så vidt muligt praksisnært i forhold til fagretningens flerfaglighed i værksted, butik,
laboratorium eller tilsvarende praktiske læringsrum.
4. Dokumentation
Eleven udarbejder dokumentation af forskellige og relevante processer og produkter, f.eks. temaopgaver, synopsis,
port folio, eller anden faglig dokumentation. I dokumentationen kan indgå et fagligt produkt som f.eks. en frisure, en
mur, et diagram, en film m.v.
5. Evaluering
5.1. Løbende evaluering
Elevens udbytte af undervisningen evalueres løbende. Evalueringens formål er at understøtte progressionen i den
enkelte elevs læring, og at sikre at eleven reflekterer over sin faglige udvikling i sammenhæng med faget og
erhvervsuddannelse som helhed.
5.2. Afsluttende standpunktsbedømmelse
Når eleven har afsluttet undervisningen, afgives bedømmelsen ”bestået/ ikke bestået”. Eleven bedømmes i forhold til
fagets mål.
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BILAG B UDDANNELSESSPECIFIKKE FAG
Se link på samme side
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BILAG C TILLÆGSFAG

Peach Pit – hjælpe fag
Formål
Formålet med Peach Pit er at tilbyde individuel/differentieret undervisning i dansk og
engelsk – herunder at styrke elevens forudsætninger for at udnytte det danske og
engelske sprog i uddannelses- og erhvervsmæssige sammenhænge. Det er et
omdrejningspunkt for den differentierede undervisning, at eleven kan dokumentere sit
arbejde i Peach Pit ved at samle alle materialer (egne produktioner og udleverede
materialer) i en portfoliomappe.
Mål
Målet for Peach Pit er at opkvalificere elevens hidtil tilegnede dansk- og engelskfaglige
kompetencer og tage hånd om faglige svagheder mundtligt og skriftligt, så eleven om
muligt kan indhente det forsømte og deltage i den almindelige undervisning på lige vilkår.
Såfremt elevens behov i perioder er, der ydes støtte til lektierne, så kan det også ske
inden for rammerne af Peach Pit. Vi ønsker altså at skabe et fundament for eleven, så
denne er bedre rustet i den almene undervisning, hvis formål er: at styrke elevens
sproglige bevidsthed og færdigheder, så eleven bliver bedre til at formulere sig mundtligt
og skriftligt samt til at lytte til og læse forskellige teksttyper med forståelse og udbytte.
Arbejdsområder
Stavetræning (både almene og erhvervsfaglige ord og udtryk)
Læsetræning (fx forståelse og hastighed) Grammatik og ordklasser
Mundtlig formidling – fx rollespil og dialoger (hvad siger man (ikke), pli)
Skriftlig formidling – herunder produktion af erhvervsrelevante tekster
Sproglig bevidsthed – angående skriftsprog og talesprog, stilniveau, ord- og
sætningsniveau
Analyse af erhvervsrelevante teksttyper (fx materiale fra kontorer og butikker, intern og
ekstern kommunikation)
Træning i at forstå og løse caseorienterede opgaver
Portfolio
Portfolioarbejde er i fokus, så eleven kan blive bevidst om sine fremskridt, men også få
blik for de områder, hvor eleven kan blive bedre.
Eksamen

SIDE 54

Der afholdes ikke prøve i faget.

Idræt
I EUD-idræt vil der være elementer af træningslære, anatomi/fysiologi og
ernæring indlagt i forløbet, men der tages fortrinsvis udgangspunkt i de
forskellige boldspil.
Vælger du idræt, vælger du ikke en plads på udskiftningsbænken! Du skal være
indstillet på en aktiv fysisk indsats - selvfølgelig hvor alle kan være med.
Du skal samtidig være indstillet på positivt at prøve en variation af forskellige
idrætsgrene.
Bemærk, at der i lighed med de andre valgfag gives standpunktskarakter i faget.
1. Hvad er faget idræt?
Det centrale i faget idræt er den fysiske aktivitet, som understøttes af viden fra både
erfaring og forskning i idrætspørgsmål.
Gennem tilegnelse af idrætslige færdigheder opnås bevægelsesglæde samt viden
og erfaringer med kroppen og dens bevægelsesmuligheder.
Gennem fysisk aktivitet og træning af idrætslige færdigheder giver faget indsigt i
den fysiske aktivitets betydning for sundheden. Indsigten kan, når det er relevant,
understøttes med teori om emnet.
2. Formål
Gennem alsidig idrætsundervisning opnår eleverne grundlæggende idrætslige
færdigheder, og eleverne opnår erfaringer med kroppens bevægelsesmuligheder.
Eleverne får endvidere viden om sammenhængen mellem træning og sundhed, og
de opnår således forståelse for betydningen af at være i god fysisk træningstilstand.
Undervisningen bidrager også til udvikling af elevernes personlige identitet og
sociale kompetencer, og gennem oplevelsen af glæden ved at bevæge sig
motiverer faget til en fysisk aktiv livsstil.
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3. Faglige mål
Eleverne skal:
- gennem alsidig idrætsundervisning opnå god fysisk kapacitet og i den
forbindelse kende centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning
- beherske grundlæggende idrætslige færdigheder og funktionelle bevægelser
- udvikle kropsbevidsthed
- styrke den personlige identitet og de personlige kompetencer, herunder
samarbejdsevne
4. Undervisningen
Undervisningen tager udgangspunkt i et fagligt niveau svarende til elevernes niveau
efter grundskolen.
Der lægges i undervisningen vægt på, at fagets praktiske discipliner inddrager den
nødvendige teori om sammenhængen mellem fysisk aktivitet, træning og sundhed.
Der er en vis alsidighed i disciplinvalget i undervisningen.
5. Arbejdsformer
Undervisningen organiseres i forløb, der har en sådan længde, at en faglig
fordybelse kan tilgodeses. Det enkelte forløb skal, når det er relevant, med
udgangspunkt i praksis integrere teori og træning i de enkelte lektioner.
De enkelte timer tilrettelægges således, at der i størstedelen af timerne er minimum
20 minutter, hvor den enkelte elev oplever at være fysisk belastet.
6. Evaluering
Undervisningen og elevernes faglige udbytte, herunder udviklingen af elevernes
kompetencer, evalueres som i de øvrige fag. Der gives standpunktskarakterer.
7. Bedømmelseskriterier
I forbindelse med den løbende evaluering, herunder vurderingen af elevernes
aktivitetsniveau mv. og fastlæggelsen af standpunktskarakterer, anvendes følgende
bedømmelseskriterier:
– fysisk kapacitet
– beherskelse af grundlæggende idrætslige færdigheder
– beherskelse af tekniske og taktiske elementer i et alsidigt udvalg af
idrætsdiscipliner
– evnen til at arbejde selvstændigt og indgå i samarbejdsrelationer
8. Eksamen og prøve
Der afholdes ikke prøve i faget.
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Butiksdrift
Formålet er
Formålet med faget er at giver eleverne indblik i det at starte og drive en butik
på Struer Statsgymnasium.
Faget er både til de elever der ønsker at komme i butik og de der ønsker at
komme på kontor mv.
Målet er
-

-

at eleverne opnår forståelse for, at opstart af en butik/virksomhed begynder
med en opstilling elementerne fra en forretningsplan
at eleverne opnår forståelse for en butiks idé, profil og koncept samt de
indbyrdes sammenhænge mellem disse størrelser.
at eleverne bliver bevidste om den administrative side af det at drive en
virksomhed
at eleverne opnår et grundlæggende kendskab til personligt salg
at eleverne opnår en helheds orientering af deres fag på HG samt hvordan
teori og praksis hænger sammen

Indhold:
 Udarbejdelse af idegrundlag/ide og profil
 Udarbejdelse af mål og politikker for butikken
 Valg af navn og logo (under hensyn til den valgte profil)
 Fastlæggelse af butikkens organisation og funktionsbeskrivelse
 Præsentationsteknik
 Udarbejdelse af budgetter (resultat og likviditetsbudget)
 Fastlæggelse af sortiment og indkøb
 Lagerstyring
 Prisfastsættelse og kalkulationer
 Dekoration (i butikken)
 Opbygge de administrative rutiner i forbindelse med butiksdriften
 Udarbejdelse af markedsføringsmæssige tiltag
 Planlægning af åbningsarrangementet i september
 Udarbejdelse af regnskaber
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 Udarbejdelse af vagtplaner
Butikkens sortiment:
Sortimentet fastsættes i samarbejde med eleverne under hensyntagen til
skolens regler, herunder at undgå konkurrence med skolens kantine.
Sortimentet skal bl.a. bestå af kontorartikler samt af skiftende vare fra byens
butikker –(et slags OUTLET-salg). Underviserne har på forhånd kontaktet nogle
af byens butikker med henblik på at indgå et samarbejde – som eleverne så
skal tage arbejde videre på. Sortimentet kan enten være varer som butikken
gerne vil af med – og som eleverne så får eller det kan være en form for
kommissionssalg – hvor butikkerne evt. skal have indkøbsprisen og eleverne så
evt. kan tjene 10 % på at sælge det i butikken. Eleverne har måske selv nogle
kontakter gennem fritidsjob og forældre som de gerne vil prøve af – og det er
der mulighed for – dog skal det godkendes af underviserne.
Vagtplaner:
Der udarbejdes vagtplaner for butikken, således at alle har/får ansvaret for at
passe butikken på et givet tidspunkt. Da butikken også skal holdes åben i
pauserne, forventes det af eleverne af de på skift har vagter i pauser og
mellemtimer. Timerne er placeret tirsdag, onsdag og torsdag og butikkens
åbningstider er derfor: 9.30- 11.45 de dage. Af vagt planen skal fremgå hvilke 2
der har vagt og hvilke to der er ”afløser” i tilfælde af sygdom
Undervisningen:
•

Hver gang startes med ca. 20 min teori indenfor de forskellige dele af butiks
faget (elementer fra EØ, Afsætning, Dansk, engelsk og IT– enkelte gange
længere og evt. med opgaveløsning

•

Elevoplæg

•

Herefter holdes der møder i de forskellige afdelinger – hvad er dages arbejde
– hvem gør hvad?

•

Arbejde i afdelingerne

•

Afsluttende møde 15 min før slut – har vi nået det vil skulle – hvad skal vi
næste gang?
Hver elev bruger de sidste 5 min. På at skrive logbog – som skal danne
grundlag for eksamen

•
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•

Der kan endvidere komme gæstelærer og virksomhedsbesøg (så holder
butikken lukket)

Eksamen

Der afholdes ikke prøve i faget.

PRIVATØKONOMI (dig og dine penge)
Formål Formålet med undervisningen er at give eleverne kendskab til grundlæggende
privatøkonomiske begreber og forhold.
Mål Målet med undervisningen er, at eleverne kan vurdere og sammenligne
konsekvenserne af
privatøkonomiske handlinger.
Indhold
Budget. Hvad er indtægter og udgifter? Hvordan lægger man et budget? Hvad er
budgetkontrol, og hvad kan man bruge det til?
Ind- og udlån. Hvilken service og rådgivning kan man få i et pengeinstitut? Hvad er
det økonomiske livsforløb? Hvilke ind- og udlånsformer tilbyder pengeinstitutterne?
Køb af bolig. Hvad er en salgsopstilling, og hvordan læses den? Hvilket
realkreditinstitut
og lånetype skal der vælges?
Skat. Skal du betale skat af din indkomst? Hvad er skat, og hvordan beregnes den?
Hvad er sort arbejde?
Sund økonomi. Hvordan får man råd til det man gerne vil uden overforbrug?
Undervisningen gennemføres som en blanding af klasseundervisning, projektskrivning,
aktiespil og evt. gæstelærere.
Obligationer og aktier. Hvad er obligationer og aktier? Hvilke overvejelser skal
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man gøre sig, inden man investerer i enten obligationer eller aktier? Hvordan foregår
handlen med værdipapirer på Københavns Fondsbørs?
It vil blive inddraget i faget, hvor det er relevant.
Timetal 30 lektioner
Prøveform Der er ikke prøve i faget, men der gives en standpunktskarakter.

Om forløbet
Mange unge har svært ved at overskue det med pengene, når de flytter hjemmefra.
Nogle frygter uforudsete udgifter - andre lader sig friste af uoverskuelige lån, som ofte
kun er en SMS væk. Det kan i værste fald betyde, at de sidder tilbage med stor gæld,
som det kan tage mange år at betale af på. Med faget får de unge kørekort til deres egen
privatøkonomi.
Vi fokuserer på både fælder og muligheder og på, hvordan økonomien i samfundet
fungerer og hænger sammen. Det gælder om at få nogle gode vaner - og så er det faktisk
ikke mere kompliceret.
I forløbet om privatøkonomi lærer eleverne om dagligdagsøkonomi. Vi skal som
borgere i Danmark tage adskillige økonomiske beslutninger, derfor er en
grundlæggende viden om emnet nødvendig. Boligøkonomi, privatforbrug, økonomiske
forsikringer og lånetyper er de bredeste og væsentligste elementer i privatøkonomien, da
de fleste borgere i Danmark berører disse emner i løbet af deres liv.
Læringsmål
Forløbet leder hen imod, at eleverne bliver i stand til at:
•
•
•

lægge et budget og forstå forholdet mellem
udgifter og indtægter.
opnå kendskab til boligøkonomi, lån og
låneomkostninger.
opnå indsigt i det danske velfærdssystem, samt
konsekvenserne ved at være uden for
arbejdsmarkedet.

Problemstillinger
Følgende problemstillinger kan med fordel bruges før, under eller efter forløbet til at
igangsætte elevrefleksion:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hvordan lægger man et budget?
Hvad sker der, hvis man ikke kan betale sine
regninger?
Hvad er statens rolle i forhold til folks
privatøkonomi?
Hvad sker der, hvis en borger ingen penge har?
Hvilke udgifter er der forbundet med forskellige
boligformer?
Hvad skal man betale, når man låner penge?
Hvad er et realkreditinstitut?
Hvad er et kreditoplysningsbureau?

Trin for trin
Værdidiskussion ud fra følgende udsagn:
1. "Det er et problem at bruge flere penge, end man
tjener."
2. "Det er et problem at have stor gæld."
3. "Det gør ikke noget at blive arbejdsløs, samfundet
sørger jo for en."
4. "Samfundet skal udbetale penge til borgere uden
job."
5. "Jeg kunne godt finde på at låne til forbrug som fx
en ny mobiltelefon eller en knallert."
6. "Jeg foretrækker at spare op til forbrug."
7. "Jeg er ligeglad med, hvordan jeg bor, bare det er
billigt."
8. "Det er vigtigt for mig, at jeg har ting, som andre
gerne vil have."
Eksamen

Der afholdes ikke prøve i faget.
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INDLEDNING
”Rammer og praksis” beskriver pædagogiske og praktiske forhold omkring
undervisningen på SSG med det sigte, at elever, lærere og skolen som sådan
oplever en fælles standard og linje og for at sikre en fælles orientering om
en række nødvendige forhold omkring undervisningen.
Hvert forår evalueres og tilpasses R&P for det kommende skoleår. Dette
sker med inddragelse af bemærkninger og kommentarer fra pædagogisk
råd.
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SKOLENS PÆDAGOGISKE LÆRINGSPROFIL
Med en pædagogisk linje præget af realisme og nærhed vil vi på SSG gerne:
- Udfordre alle unge på SSG i undervisningen og med skolens øvrige
aktiviteter til at turde og til at blive så dygtige, som de kan
- Mindske betydningen af elevernes sociale baggrund i forhold til deres
faglige resultater
- Støtte de unges udvikling fra skoleelever til studerende med klare mål og
krav
- Sende dimittenderne ud i det 21. århundrede som hele, veloplyste og
videbegærlige unge, der kan agere kompetent i verdenen
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Pædagogisk værktøjskasse
-

-

Procesorienteret undervisning, hvor fokus bliver lagt på at guide eleverne fagligt,
eksempelvis proces-orienteret skrivning, hvor underviseren i højere grad fungerer som
coach (puljetimer)
Anvendelsesorienteret undervisning: øget samarbejde med det omgivende samfund
Udvidet tværfagligt samarbejde i klasserne, på tværs af klasser, årgange, andre
skoleformer og andre skoler.
Næsten lektiefri undervisning, hvor ”less is more” er i fokus.
Innovativ undervisning i forskellige sammenhænge (projekter, fag).
Inddrage it-værktøjer som elevaktiverende redskaber.
Differentieret undervisning og særlige opgaver for de stærkeste, særlige tilbud.
Inkluderende undervisning, hvor der er tid og rum til at hver enkelt elev kan undervises
ud fra elevens ståsted.
Formativ feed back.
Flipped Classroom.
CL-strukturer.
ROK
Kollegial supervision
Karrierelæring

Målet med den pædagogiske værktøjskasse er:
1. at vi danner og uddanner hver enkelt elev så meget som muligt
2. at vores tilgang til eleverne er at møde dem hvor de er fagligt og at løfte dem
3. at undervisningen bliver så varieret som muligt for at indfri 1 + 2.

SKOLENS PÆDAGOGISKE INDSATSOMRÅDE 2020-21
I skoleåret 2020-21 fastholdes arbejdet med styrkelse af elevernes
motivation. Seneste elevtrivselsmåling viser både nationalt og lokalt
behovet for indsats.
Dorthe Aagaard opstiller følgende værktøjer, som læreren kan tage i brug
for at styrke klasseledelsen som redskab til positiv motivation:
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Tydelighed i rammer og instruktion til arbejdet på klassen
Et tillidsfuldt forhold mellem lærer og elever
Håndtering af PC og mobil
Lokalet som arbejdsplads
Den gode timestart
Anerkendelse af relative præstationer
Fokus på mål og feedback i den pædagogiske planlægning

Vi har i tidligere år haft fokus på de forskellige delelementer. I skoleåret
2020-21 vil vi færdiggøre arbejdet med den gode evalueringskultur samt
udvikle en SSG didaktik for netbaseret undervisning som supplement til
analog undervisning, der opsamler de gode erfaringer fra lukkeperioden.
Sigtet med motivationsarbejdet er at flytte eleverne så langt som muligt
mod højre i den nedenstående tabel i retning af den indre motivation, hvor
eleverne lærer fordi de selv finder interesse og tilfredsstillelse i det.

STUDIE- OG ORDENSREGLER
Det er Struer Statsgymnasiums mål at tilbyde og sikre eleverne det bedst
mulige studiemiljø til trivsel og faglig og personlig udvikling, således at de
kan sendes ud i verdenen som hele, veloplyste og videbegærlige unge, der
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kan agere kompetent i verdenen. Studie- og ordensreglerne er formuleret
for at understøtte realiseringen af dette studiemiljø og dermed skolens
målsætning.
Derfor forventer vi af vores elever, at de bidrager til et positivt studie- og
læringsmiljø, idet de
·
·
·
·

er velforberedte til og deltagende i timerne
trives med at blive fagligt udfordret
er nysgerrige, videbegærlige og tør
viser hensyn og respekt for andre
Vi værdsætter også, at eleverne engagerer sig i skolens øvrige liv såsom
udvalg, råd, organisationer på skolen, frivillige og sociale aktiviteter, og vi
sætter tillige stor pris på, når elever uden for skolen agerer som gode
ambassadører for SSG.
Struer Statsgymnasium er dagligt et uddannelsessted med mange elever og
en arbejdsplads for lærere og tekniskadministrativt personale. Derfor
forventer vi, at alle respekterer og tager hensyn til hinanden, at
omgangstonen er venlig og åben og at alle med deres adfærd bidrager til et
godt læringsmiljø.
Vi er sikre på at behagelige fysiske og æstetiske rammer fremmer lysten til
læring og gør skolen til et rart sted at være. Derfor forventer vi at alle passer
på skolens lokaler og inventar, og at alle bidrager til at holde skolen og
lokalerne pæne og ryddelige, sådan som en skolearbejdsplads bør være. I
hvert lokale er ophængt regler for almindelig forventet adfærd i forbindelse
med brug af lokalerne, herunder oprydning.
Kort sagt: SSG skal være et godt sted at lære og et godt sted at være.
Studie- og ordensreglerne gælder for alle skolens elever, for alle ansatte og
for kostskolen.
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Bemærk: Uddannelserne IB, EUD/EUX og 10. klasse har hver især særlige
regler som supplement til skolens generelle studie- og ordensregler. Disse
særlige regler uddeles til eleverne i disse uddannelser.

STUDIEREGLER: RAMMERNE FOR SKOLEGANGEN
Skoledagen ligger normalt mellem kl. 8.00 og 15.50.
Frivillige aktiviteter, ekskursioner og vejledning kan ligge uden for dette
tidsrum. Og ved manglende skriftlige afleveringer kan elever blive bedt om
at møde til skriveværksted eksempelvis fredag eftermiddag efter kl. 15.50.
Skolens skema er dynamisk, og derfor kan der forekomme skemaændringer
med dags varsel i undervisningstiden mellem 8.00-15.50. Derfor kan
eleverne ikke regne med at have fritidsaktiviteter, erhvervsarbejde eller
andet før efter kl. 15.50.
De løbende ændringer af skoleskemaet vil fremgå af Lectio, og det er
elevernes pligt dagligt at holde sig orienteret om eventuelle
skemaændringer.
Lærerne meddeler eleverne deres lektier i Lectio. Dette sker i god tid og
senest kl 16.00 den forudgående skoledag, således at eleverne kan
planlægge deres hjemmearbejde på rimelig vis.
Inden for disse rammer eksisterer der den ene regel for eleverne, at de skal
deltage aktivt i al undervisning.
Det indebærer at eleverne møder forberedt til al undervisning, medbringer
relevant materiale, deltager aktivt og engageret i undervisningen og
afleverer sine skriftlige opgaver rettidigt. Det er lærernes opgave at levere
velforberedt undervisning, der er på et højt fagligt niveau og som er
motiverende. Det sikrer dog ikke elevernes udbytte. Der skal konstruktiv
interaktion til, og den er et fælles ansvar for lærere og elever.
At være studieaktiv indebærer forberedelse, fremmøde, deltagelse i alle
planlagte undervisningsaktiviteter.
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Ved virtuel undervisning angiver læreren, hvorledes eleverne skal være
studieaktive.
Skriftligt arbejde skal eleverne aflevere rettidigt, og der gennemføres
løbende kontrol for snyd, såkaldt plagiat. Lærerne koordinerer de skriftlige
opgaver for et semester af gangen.

ORDENSREGLER
Følgende ordensregler forventer skolen at eleverne overholder:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Skolens regelsæt vedr. elevernes deltagelse i undervisningen
Skolens regelsæt om plagiat af skriftlige opgaver
Rygning er forbudt på skolens område jf. skolens rygepolitik
Der må ikke indtages alkohol eller rusmidler i forbindelse med
skolegangen jf. skolens rusmiddelpolitik
Der findes særligt regelsæt for kostskolen, der supplerer studie- og
ordensreglerne
Skolen har et regler for evakuering, som findes ophængt i lokalerne
Der findes særligt regelsæt i forbindelse med studieture og ekskursioner
IT-politik om bl. a. korrekt brug af skolens netværk og computere
Regelsæt vedr. digital adfærd med procedure for håndtering af
overtrædelser
Vold – fysisk og psykisk, herunder truende adfærd- er uacceptabel
Enhver form for mobning er uacceptabel jf. antimobbestrategi

Sanktioner
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Overtrædes de ovenstående generelle studie- og ordensregler, vil det
afhængigt af overtrædelsens karakter og rektors og uddannelseschefs skøn
medføre:
·
·
·
·
·
·
·

Samtale og eller mundtlig advarsel
Skriftlig advarsel
Udelukkelse fra konkrete arrangementer eller aktiviteter.
Midlertidig udelukkelse fra undervisningen i indtil 10 dage på et skoleår.
Udelukkelsen registreres som fravær.
Bortvisning i særligt graverende tilfælde eller ved gentagne overtrædelser
Skolen kan rejse erstatningskrav for ødelagte ting forvoldt af elever
Forbud mod at elev medbringer og anvender private genstande, herunder
mobil og lignende kommunikationsmidler på institutionen og i
undervisningen
Sanktioner skal være rimelige i forhold til overtrædelsen. Modtager en elev
under 18 år en sanktion ud over en mundtlig advarsel, orienteres
forældrene om sanktionen.
Hvis en kostelev udelukkes fra undervisningen, kan kosteleven ikke bo eller
opholde sig på kostskolen i bortvisningsperioden.

Procedure
Nye elever får gennemgået studie- og ordensreglerne i forbindelse med
introduktionsperioden. Forældrene orienteres på forældremødet ved
skoleårets start. Studie- og ordensreglerne er tilgængelige på skolens
hjemmeside og evalueres hvert andet år.
Klage
En elev – og forældre, hvis eleven er under 18 år, kan klage over rektors
afgørelse i forbindelse med sanktioner i forhold til studie- og
ordensreglerne og om oprykning.
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Klagen skal stiles til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og sendes til
skolen skriftligt senest ti dage efter modtagelsen af afgørelsen. Ved klager
over skriftlig advarsel eller udelukkelse fra arrangementer og lign. er fristen
dog 5 dage.
Hvis ikke klagen imødekommes af rektor eller trækkes tilbage af eleven, skal
rektor udarbejde evt. bemærkninger til klagen, og sende til eleven, således
at de er modtaget senest 7 dage efter at institutionen har modtaget klagen.
Eleven har herefter 5 dages frist til at komme med sine bemærkninger til
institutionens bemærkninger.
Senest 4 dage efter at institutionen har modtaget elevens bemærkninger
eller udløb af fristen, sendes hele sagen til styrelsen.
Klageadgangen vedr. bortvisning er ikke begrænset til retlige spørgsmål.
Klage over en sanktion har ikke opsættende virkning, medmindre skolens
leder henholdsvis ministeriet i særlige tilfælde træffer beslutning herom.
Ikrafttrædelse
Studie- og ordensreglerne er revideret maj 2016.
Studie- og ordensreglerne er revideret marts 2018.
Studie- og ordensreglerne er revideret august 2018.
Mads Brinkmann Pedersen
Rektor

BILAG TIL ORDENSREGLER
I: Fraværsregler
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Struer Statsgymnasiums mål er det faglige løft og den personlige udvikling
af eleverne. Fordi vi har dette mål, har vi den grundlæggende holdning
·
·

At deltagelse i undervisningen er omdrejningspunktet for elevernes læring
At undervisningstiden er værdifuld
Formålet med fraværsreglerne er at regulere elevernes adfærd således at
den honorerer skolens forventninger og at understøtte et sådant frugtbart
undervisnings- og læringsmiljø.
Derfor ser regelsættet omkring fravær ud på denne måde:

·
·

Der er mødepligt til alle timer og fællesarrangementer
Alle skal møde til tiden og aflevere opgaver rettidigt i henhold til Lectio

Procedure
Læreren noterer fremmødet ved timens begyndelse eller umiddelbart
derefter.
Alt fravær noteres. Bestemte elevaktiviteter godskrives.
Hvis handicap eller skade medfører, at en elev ikke kan deltage i dele af
undervisningen, kan eleven fritages mod aflevering af lægeerklæring, som
eleven selv betaler. Eleven orienteres om konsekvenserne af fritagelsen.
Ved fravær har eleverne pligt til i Lectio at angive deres fraværsårsag,
herunder at angive om fraværet skyldes eksempelvis borgerligt ombud eller
Forsvarets dag. Ved længerevarende fravær kontakter eleven kontoret. Ved
længerevarende fravær kontakter eleven kontoret. Elever kan følge deres
fravær i Lectio. Rettidigt afleverede opgaver noteres automatisk som
afleverede af Lectio. For sent afleverede opgaver noteres som afleveret,
senest når læreren har rettet opgaven.
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Sanktioner
Skolen følger løbende elevernes fysiske og skriftlige forsømmelser, og
skolen vil gribe ind over for forsømmelser på baggrund af en konkret
individuel vurdering. Er eleven under 18 år, vil forældre eller værge blive
kontaktet i tilfælde af advarsel eller sanktion.
Ved begyndende fravær indkaldes eleven til samtale med studievejleder for
at afklare årsagen til fraværet og få taget hånd om eventuelle problemer
tidligt.
Fortsætter fraværet, tildeles eleven i første omgang en pædagogisk
tilrettevisning og derefter en skriftlig advarsel. Den skriftlige advarsel er
skolens påmindelse til eleven om at få nedbragt fravær. Advarslen gives af
rektor, vicerektor eller uddannelseschef og underskrives af eleven.
I tilfælde af fortsatte forsømmelser herefter kan følgende sanktioner
iværksættes:
·

·
·
·
·

Eleven henvises til at aflægge prøve i alle fag eller enkelte fag på det
pågældende klassetrin i det pågældende år. Der gives ikke årskarakterer,
og givne årskarakterer bortfalder.
Eleven henvises til skriveværksted eller individuel skriveaftale for at få
indhentet og afleveret manglende opgaver.
Eleven betragtes som værende studieinakiv og fortaber retten til SU. SU
kan opnås igen, hvis elevens studieaktivitet berettiger det.
Eleven bortvises fra undervisningen med mulighed for at ansøge om at gå
op til årets prøver som selvstuderende.
Eleven bortvises fra institutionen.
Er skolen bekymret for elevers fravær, kan skolen henvende sig til elevens
forældre, hvis eleven er under 18 år pr. telefon eller brev/mail. For elever
under 18 år kan skolen endvidere kræve, at Lectio-fraværsbogen
underskrives af elevens forældre og vil tilbyde forældrene adgangskoden til
Lectio, så forældrene kan følge elevens fravær fra dag til dag.
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Registreret fravær overføres ikke fra det ene skoleår til det andet. Elever,
som har
fået en advarsel vil blive fulgt særlig tæt i det efterfølgende skoleår.

Faget idræt:
Til idrætsundervisningen skal eleverne være omklædte til idrætstøj som er
egnet til formålet. Elever kan anmode om fritagelse fra idræt på grund af
handicap eller skade. Følgende regler gælder:
A: For elever med fuldstændig fritagelse, dvs. elever, som slet ikke har
deltaget eller kan deltage i idrætsundervisningen gælder:
·
·

at der ikke gives standpunkts eller årskarakterer i faget idræt,
at eleven skal have et erstatningsfag i stedet for faget idræt
B: For elever med delvis fritagelse for idræt (med en skåne-erklæring)
gælder:
at eleven efter lægens anbefaling i en veldefineret periode delvis fritages
for deltagelse (man kan f.eks. godt bevæge sig til musik eller styrketræne
med en forstuvet finger). Eleven møder til alle lektioner omklædt og
deltager helt eller delvist i et nærmere aftalt omfang i den praktiske del af
undervisningen.

C: For elever med fritagelseserklæring for deltagelse i idræt gælder:
· at fritagelsen typisk vil omfatte fritagelse i praktisk idrætsundervisning i et
antal uger eller måneder,
· at skolen foretager en konkret vurdering af om og i givet fald i hvor høj
grad, eleven skal være til stede i timerne for at opfylde læreplanens
teoretiske mål.
Standpunkts- og afsluttende standpunktskarakter gives til elever med
skåneerklæring eller fritagelseserklæring, såfremt eleven efter skolens
konkrete vurdering har opfyldt fagets mål gennem deltagelse i tilstrækkeligt
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omfang i undervisningen. Kan der ikke gives en karakter, markeres dette
ved to streger og en bemærkning om fritagelse med lægelig
dokumentation.

II: Akademisk hæderlighed
Struer Statsgymnasium forventer at eleverne udviser akademisk
hæderlighed, og derfor er snyd og medvirken til at andre snyder
uacceptabelt.
For at sikre at eleverne ved, hvad der er afskrift, plagiering og hvad der er
god skik med hensyn til kildehenvisning, citater osv., vil lærerne i
introduktionsperioden og i forbindelse med de større skriftlige opgaver
gennemgå normerne med eleverne.
På Struer Statsgymnasium er det snyd eller plagiering, når en elev udgiver
en andens eller dele af en andens opgave som sig egen opgave, eksempelvis
en afskrevet eller downloadet opgave. Det er medvirken til snyd, hvis man
låner eller formidler en opgave til en anden, som afleverer den som sit eget
produkt. En opgave defineres som ethvert afleveringspligtigt produkt. Der
er altså her tale om tilfælde, hvor eleven bevidst forsøger at snyde.
I tilfælde af snyd:
· Læreren indberetter mistanke om snyd til uddannelseschef
· Uddannelseschefen afgør sagen
· Er der tale om plagiering, tildeles en skriftlig advarsel
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·

Ved det tredje tilfælde af snyd bortvises eleven fra institutionen.
Ved snyd til en intern skriftlig prøve eller større skriftlige opgaver skal
eleven som hovedregel gå det pågældende skoleår om.
Ved snyd til eksamen bortvises eleven fra den pågældende prøve og skal
aflægge prøven igen ved næste ordinære eksamenstermin, som typisk er
følgende skoleår eller tildeles karakteren -3.

III: Oprykning
Ved skoleårets afslutning vurderer rektor og uddannelseschef efter samråd
med elevens lærere, om der skal gives et særligt råd til den enkelte elev
vedr. skolegangen, herunder om oprykning til næste klasse.
For elever med et gennemsnit på under 2,0 (uvægtet gennemsnit af
karakterer ved eksaminer samt interne prøver og årskarakterer opnået det
pågældende skoleår) kan skolen nægte oprykning, hvis det vurderes, at
elevens udbytte ikke har været tilstrækkeligt.
Rektors evt. beslutning om dette træffes efter, at eleven (og forældre, hvis
eleven er under 18 år) har haft lejlighed til at udtale sig.
Bemærk: Hvis en elev modtager råd om uddannelsen fra skolen, og eleven
ikke er fyldt 18 år, sendes besked med brev til elevens forældre.
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IV: IT-regler
Generelle regler:
·
·

Der er fri adgang til skolens netværk og skolens computere til faglige
formål.
Computere og andet (herunder mobiltelefoner, tablets osv.) må kun tages
i brug i undervisningen til læringsformål, som læreren definerer, og altså
ikke til f.eks. underholdning, sociale medier, spil, nethandel osv.
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I øvrigt gælder:
·

·
·
·
·

Man skal altid bruge sit eget personlige brugernavn og sin adgangskode,
når
man kobler sig på skolens netværk, intranet, ”Lectio” m.v.
Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre.
Man må ikke forsøge at skaffe sig adgang til de dele af netværket, som
brugerne ikke har tilladelse til at anvende.
Man må ikke anvende skolens computere eller netværk i kommercielt
øjemed.
Man må ikke downloade film, spil, musik, streame film eller anvende
anden
båndbredskrævende aktivitet.
Brud på reglerne vil blive behandlet efter sanktionsreglerne.
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V: Antimobbestrategi
Struer Statsgymnasiums strategi omfatter forebyggelse af mobning,
handlinger og sanktioner i tilfælde af mobning. Mobning opfatter vi på
samme måde som beskrevet af Dansk Center for Undervisningsmiljø
(DCUM):
”Mobning er et gruppefænomen. Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og
unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et
fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer mens andre
ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af
fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.
Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler
også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer
udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.
Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen
handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på
årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som
bliver
gjort
svage
i
et
fællesskab”.
(http://dcum.dk/media/2082/8tegnmob.pdf).
Struer Statsgymnasium forventer af sine elever, at de bidrager til at
gymnasiet er et godt sted at lære og et godt sted at være, at de alle med
deres adfærd bidrager til det gode læringsmiljø. Alle skal være glade for og
trygge ved at være i skole. Kun hvis man trives, har man optimale
læringsbetingelser.
Derfor har det høj værdi at sikre det gode indbyrdes klima mellem
eleverne og det gode og åbne fællesskab mellem elever og medarbejdere
på gymnasiet. Skolen tolererer ikke mobning i nogen form, og vi anser
mobning for et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at
forebygge og reagere på.
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Forebyggelse af mobning
Struer Statsgymnasium forebygger mobning ved følgende indsatser:
•
•
•
•
•

•

Lærerne er opmærksomme på hver enkelt elev og på elevernes indbyrdes
adfærd.
Alle nye elever orienteres i introperioden om skolens studie- og
ordensregler.
Alle nye elever deltager i skolens projekt Netwerk med fokus på dannelsen
af gode sociale relationer.
Rystesammentur til Klosterheden.
Teamlærerne er opmærksomme på elevernes trivsel, især i starten af
skoleåret og kontakter en studievejleder/elevcoach og/eller
uddannelseschef, hvis der opstår problemer med trivsel, herunder mobning
Alle elever deltager i elevtrivselsundersøgelse med opfølgning på klasseog skoleniveau.

Handlinger i forbindelse med mobning
Elever
Hvis elever oplever mobning, skal de reagere således:
•
•
•
•

prøve at finde ud af, om der er sjov eller alvor i situationen
sige fra, hvis de oplever tegn på, at kammerater bliver mobbet
støtte den, der mobbes
fortælle så konkret som muligt om den mobning, de mener at have
iagttaget, til en lærer, elevcoach, studievejleder eller uddannelseschef
Lærere
Hvis en lærer oplever et muligt tilfælde af mobning, skal læreren:

•
•

undersøge og vurdere, om der er tale om mobning
så vidt muligt handle i situationen og konfrontere den eller de elever, som
udøver en uacceptabel adfærd i form af mobning. (Hvis en anden ansat
end en lærer bliver vidne til en uacceptabel social adfærd, kontakter den
ansatte skolens ledelse, som herefter tager sig af det videre forløb).
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•
•

støtte den mobbede
gøre lærerteam, studievejleder og uddannelseschef opmærksom på
mobningen.
Ledelse
Konstaterer en ledelsesrepræsentant mobning, vil ledelsen:

•
•

•
•

straks iværksætte nødvendige midlertidige foranstaltninger.
i samarbejde med det/de relevante lærerteam udarbejde en handlingsplan
for, hvordan mobningen kan stoppes. Handlingsplanen skal være færdig
senest 10 arbejdsdage efter at der er modtaget oplysninger om
mobningen.
iværksætte foranstaltninger jf. handlingsplanen.
informere de berørte elever og for elever under 18 år
forældremyndighedsindehaverne, om plan og midlertidige
foranstaltninger.

Elevtrivselsundersøgelse
•

Hvis en elevtrivselsmåling eller lignende giver mistanke om mobning, skal
uddannelseschef i samarbejde med lærerteam afklare situationen gennem
eksempelvis samtaler med klassens lærere, samtale med klassen eller
eventuelt yderligere og mere målrettede trivselsmålinger.

Handlingsplan
Handlingsplanen skal indeholde:
•
•

•
•

Tiltag rettet mod at afklare mobningens fulde omfang, herunder om der er
yderligere ofre og mobbere.
Tiltag rettet mod at beskytte ofret (ofrene), herunder eventuel yderligere
støtte – f.eks. i form af samtaler med lærerteam, studievejleder eller
elevcoach.
Tiltag rettet mod konkret uacceptabel adfærd udøvet af konkrete
enkeltpersoner.
Tiltag rettet mod at afdække og forbedre den klasse- eller skolekultur, som
mobningen foregår i.
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•

En skitseret tidsplan, herunder hvornår der evalueres på mobbeofferets
situation samt på forandringer af klassekulturen.
Lærerteam og uddannelseschef er i arbejdet med handlingsplanen
opmærksom på ikke at iværksætte tiltag, som – uden det er intentionen –
medvirker til at forstærke mobbeofferets udsatte position.

Sanktioner
Uddannelseschefen kan iværksætte eventuelle sanktioner – jf. studie- og
ordensreglerne.
Klage
Hvis en elev finder, at skolen ikke har reageret på passende vis i
forbindelse med mobning, kan eleven skriftligt indgive en klage til rektor.
Klagen skal være begrundet. Hvis eleven er under 18 år, kan indehaveren
af forældremyndigheden indgive en klage.
Rektor skal, hvis klageren ikke får fuldt medhold, sende klagen og skolens
afgørelse til Dansk Center for Undervisningsmiljø.
Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø (LBK
nr. 316 af 5/4 2017):
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188636
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VI: Digital adfærd
SSG politik om digital adfærd er funderet på vores værdigrundlag og på
vores mission. Eleverne lever i en stadig mere digitaliseret verden og de skal
rustes til som medborgere også i den verden at kunne agere respektfuldt
og tillidsfuldt.
Vores målsætning er derfor gennem forskellige initiativer
·
·

At gøre eleverne bevidste om, at deres handlinger på nettet kan have
konsekvenser for deres eget liv.
At gøre eleverne bevidste om, at deres handlinger på nettet kan have
konsekvenser for andres liv.
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·

At gøre eleverne bevidste om, hvordan forskellige handlinger på nettet
har indflydelse på fællesskabet.
At formidle lovgivning, strafferamme og konsekvenser på området.

·

Følgende generelle regler gælder:
·
·

Alle har et ansvar for, at der udvises respekt og en ordentlig tone på nettet.
Der må ikke produceres eller deles materialer uden samtykke. Det er
ulovligt og kan være strafbart.
Respekter hinandens privatliv.
Vi accepterer ikke digital mobning eller chikane på nettet.
Vi accepterer ikke nogen form for krænkende eller nedladende adfærd på
nettet.

·
·
·

Alle reglerne gælder også i elevernes fritid i det omfang, at ledelsen skønner
at overtrædelsen har haft direkte indflydelse på undervisningsmiljøet,
ordenen og samværet på institutionen. Brud på reglerne vil blive behandlet
efter sanktionsreglerne.
Handleplan i tilfælde af anmeldelse af digitale krænkelser:
1.
2.
3.
4.
5.

Skaden anmeldes til vejledningscenter, team, ledelse eller rektor.
Skadens omfang afdækkes.
Berørte elever hjælpes og bistås i det videre forløb.
Der gives støtte til at få handlingerne stoppet.
Det videre forløb planlægges sammen med de involverede elever.

VII: Rusmiddelpolitik
Formålet med skolens rusmiddelpolitik er, at skolen aktivt arbejder for, at
ingen elever via misbrug hindres i at gennemføre en uddannelse.
Skolens rusmiddelpolitik omfatter følgende områder:
1. Alkohol
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2. Narkotika og andre rusmidler, herunder dopingstoffer, svampe,
opløsningsmidler
Skolens regler for alkohol, narkotika, samt andre rusmidler:
Alkohol.
Formålet med en alkoholpolitik for skolen er:

·
·
·

at bidrage til at fremme gode alkoholvaner for skolens elever
at beskytte de unge mod uheldig omgang med alkohol, herunder at
bidrage til at forebygge alkoholmisbrug
at medvirke til at løse konkret opståede problemer for skolens elever som
følge af evt. uhensigtsmæssigt alkoholforbrug

Sund fornuft
På SSG afholder vi som del af dannelsen forskellige arrangementer med
både et fagligt, dannende og socialt aspekt. Det være sig studieture,
musikcafeer og fester. Disse skal være inkluderende og foregå i en ånd af
fællesskab. Alle skal kunne være med og bidrage.
Det kan man ikke, hvis alkoholindtagelse bliver dominerende. Derfor har vi
nedenstående regelsæt, der skal understøtte, at netop fællesskabet er i
højsædet ved alle aktiviteter på gymnasiet.
Regelsæt
Alkohol er aldrig tilladt i den almindelige hverdag på gymnasiet. Kun ved
særlige aktiviteter, som er nævnt herunder, dispenseres der.
Studie- og introture:
·

Ved introture er det under ingen omstændigheder tilladt at indtage
alkohol.
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·

Se særskilt regelsæt vedr. studieture og ekskursioner.

Fester og cafeer:
·

Der afvikles højst 5 fester årligt på gymnasierne herudover evt. en
afsluttende studentermiddag. Derudover afholdes cafeer og andre former
for performance (teater, musical og lignende), hvor der kan være
begrænset udskænkning af alkohol.

Desuden gælder følgende:

-

Alle gymnasiefester er lukkede fester
Der er altid ansvarligt personale til stede ved fester og andre
arrangementer
Gratis vand er altid tilgængeligt ved gymnasiets arrangementer
Elever der ved ankomsten til eller ved deres adfærd ved festen viser
at have
indtaget for meget alkohol, vil blive hjemsendt
Sendes elever hjem fra fester, sker det ved kontakt til hjemmet
Til festerne kan der udskænkes almindelig bordvin og derudover
alkoholiske drikke, der ikke overstiger en alkoholprocent på 5%.
Det forventes i øvrigt, at aktiviteter uden for skolens regi, som eleverne er
del af og hvor de fremstår som repræsentanter for gymnasiet, afvikles
sobert og ordentligt. Gymnasiet er ikke ansvarligt for adfærd i disse
sammenhænge, men påtager sig et ansvar som oplysende partner ved at
forsøge at påvirke eleverne til god, respektfuld og fornuftig adfærd.
Gymnasiet søger særligt gennem oplysning at påvirke elevers indbyrdes
kommunikation om alkohol og arrangementer på sociale medier m.v. så
denne kommunikation bliver så inkluderende som muligt og udtrykker, at
alle er velkomne i fællesskabet.
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Sanktioner:
I tilfælde af brud på skolens regler gribes ind afhængig af
omstændighederne: Samtale med rektor, advarsel (mundtlig eller skriftlig),
bortvisning.

Narkotika samt andre rusmidler
På skolens område - herunder kostskolen - er det strengt forbudt at bruge,
besidde, sælge og videregive narkotiske stoffer, andre rusmidler
(svampe/opløsningsmidler
etc.)
samt
dopingpræparater.
Sanktioner
Skolens og kostskolens personale har pligt til at gribe aktivt ind over for
elever, der er i konflikt med eller er på vej til at komme i konflikt med
skolens
rusmiddelpolitik.
Skolen kan bede elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre
rusmidler.
I tilfælde af brud på skolens regler vedr. narkotika og andre rusmidler gribes
ind
på
følgende
måde:
Kostskolen: Øjeblikkelig bortvisning og fraflytning fra kostskolen. Hvis
kosteleven er under 18 år meddeles sagen til forældrene. Sagen meddeles
endvidere
til
politiet.
Skolen: Midlertidig bortvisning fra skolen med efterfølgende samtale om
genoptagelse af skolegangen. Hvis eleven er under 18 år, meddeles sagen
til
forældrene.
Sagen
meddeles
endvidere
til
politiet.
Rektor eller rektors stedfortræder udfører sanktionerne evt. efter
indstilling fra personale.
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Forebyggelse
Skolens forebyggende indsats tager udgangspunkt i følgende:
• Synliggørelse af risici og konsekvenser af narkotikabrug, oplysning om
mulighederne for vejledning mv., samt deltagelse i netværk vedr.
misbrugsforebyggelse.
• Deltagelse i lokalområdets samarbejde SSP+.
• Der orienteres endvidere om rusmiddelpolitikken i skolens introprogram.

VIII: Evakueringsplan

Ved brand/eksplosioner/ulykker o.l.
Brand:

- Tryk på nærmeste brandalarm
- Prøv at få overblik over, hvor det brænder
- Forsøg at sikre at brandalarmerne er hørt af alle i nærheden af brandstedet
- Alarmer brandvæsenet på telefon 112 og bliv ved telefonen
- Kontakt kontoret, pedel, rektor eller vicerektor
- Når brandalarmen går skal alle forlade skolen og samles på P-plads ved
kostskolen. Hjælp hinanden med at alle kommer med ud af skolen
- Rektor/vicerektor/pedel møder og orienterer brandmyndighederne

BEVAR ROEN OG OVERBLIKKET

Skolen afholder brandøvelse en gang om året

Eksplosioner/ulykker o.l.:
- Forsøg at yde førstehjælp på stedet
SMS-besked
fra skolens kontor til alle elever og lærere
- Forsøg at sikre stedet, så der ikke sker yderligere ulykker (flere kommer til
Skolen
en SMS-tjeneste
med mulighed
Vedhar
fxskade)
indtrængning
af personer,
der vil for hurtig besked til
Ring
112
på
telefon,
hvis
nødvendigt
med ambulance
alle terror/overfald/skoleskyderi
mobil-numre (elever og lærere/øvrige
. / i kt ansatte) tilmeldt
K t kt k l k t / d l/ elkt
tjenesten.
- Underret alle omkring dig om truslen
Gå
ind
i nærmeste
lokale og lås døren/placer
jer instruks
så I ikke er synlige
fra
Skolen kan i særlige
nødsituationer
udsende
via SMS.
gange mv.
Alle på skolen skal følge de instrukser der udsendes via SMS
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IX: Ryge- og snuspolitik
SKOLEN

OG

KOSTSKOLEN

ER

RØG

OG

SNUSFRI

Med den ny rygelov (Lov om røgfrie miljøer) fra foråret 2012 er det fra 15.
august 2012 ikke tilladt at ryge på skolen eller kostskolen. Skolen har foråret
2019 besluttet, at de nedenstående forbud mod rygning også omfatter
brugen af snus.
Ryge- og snusforbuddet omfatter alle indendørs lokaliteter og alle udendørs
områder
på
skolens
og
kostskolens
matrikler.
Ryge- og snusforbuddet gælder for alle – medarbejdere, elever og gæster.
Det er ikke muligt at dispensere fra Lov om røgfri miljøer. Det generelle
forbud mod rygning og snus kan derfor ikke fraviges ved enkeltstående
lejligheder som f.eks. skolefester eller andre arrangementer.
Skolens ryge- og snusregler med røg- og snusfri skole er en del af skolens
studie- og ordensregler for eleverne. Overtrædelse af ryge- og
snusforbuddet betragtes som brud på skolens studie- og ordensregler, og
vil blive sanktioneret med advarsel og i gentagelsestilfælde med
bortvisning.
Skolen vil gerne være behjælpelig med anvisning til rygestop-kurser, hvis
det er ønskeligt.
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X: Studie- og ordensregler i forbindelse med studierejser og
ekskursioner
Rejseaktiviteter er skoleaktiviteter. Det indebærer, at alle skal deltage i hele
det faglige program og at alle skal overholde mødetiderne. Skolens studieog ordensregler gælder på turen, alle deltagere er repræsentanter for
skolen, og vi forventer at alle optræder som sådan.
Derfor gælder følgende regelsæt:
·
·
·

·
·
·

Alle møder friske og veloplagte op
Alle skal respektere de regler og normer, der gælder de steder, vi besøger
og generelt optræde som fornuftige gæster i et andet land.
Studieture indgår i den almindelige skolehverdag, og derfor er
alkoholindtagelse i denne forbindelse ikke tilladt. Dog kan der dispenseres
herfor ved særligt programsatte aktiviteter, eksempelvis afslutningsaften,
hvor alkohol kan indtages i begrænset omfang. Det er ikke lovligt at beruse
sig. Rejselærerne kan suverænt beslutte, at rejsen er helt alkoholfri.
I skal såvel under rejse som ophold udvise fornuftig adfærd, hvilket bl.a.
betyder:
I må aldrig gå alene rundt i byen. Altid minimum 3 sammen.
I hjælper altid en kammerat, der har brug for det.
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·
·

Medbringelse, salg, køb eller indtagelse af euforiserende stoffer er
hjemsendelsesgrund.
Rejselærerne er suveræne rejseledere. Det betyder at deres beslutninger
skal efterleves og det betyder, at de vurderer om en forseelse er så grov
at det medfører hjemsendelse for egen eller forældrenes regning (uden
senere økonomisk kompensation). Rejselærerne beslutter den hurtigste
hjemtransport, hvilket normalt vil være fly.

Dette generelle regelsæt gennemgår rejselærerne forud for rejsen og
supplerer det efter behov – eksempelvis af hensyn til en bestemt destination.

BRUG AF LECTIO
Skolen bruger Lectio som studieadministrativt system.
1. Skemaet og skemaændringer
Dynamisk grundskema
Grundskemaet lægges på forhånd således, at hvert holds årsnorm kan
opfyldes, dvs. holdet kan på årsplan nå at afholde årets planlagte timer (se
skolens timeflow for de enkelte uddannelser).
Det oprindelige grundskema er lagt ud fra alle på forhånd kendte faktorer,
herunder planlagte ekskursioner og studierejser, planlagte lærerkurser,
planlagte møder, AT-forløb og andre planlagte særlige uv-forløb samt andre
planlagte aktiviteter, der kræver ændret skema. Skemaet planlægges med
en overbookning på 5-10 % fra 1. semester, så der er muligheder for en
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hensigtsmæssig tilpasning i løbet af året.
Årsnormen
Holdets årsnorm for uddannelsestid gennemføres af holdets lærere.
Administrationen kontrollerer løbende om timerammen holdes. Lærerne
har pligt til i Lectio under holdets moduler at følge med i afvigelser fra
årsnormen. Det er administration/ledelsens ansvar at regulere lærerens
årsplan og årsnorm, men læreren bidrager ved afvigelser med forslag til,
hvordan afvigelsen kan rettes op. Er der behov for reguleringer, sørger
administrationen for dette (timer tages ud/timer lægges ind).
Skemaændringer
Skemaændringer begrænses så vidt muligt. Der er dog en række forskellige
årsager til, at grundskemaet løbende ændres. Det er f.eks.:
a) Lærerfravær ved akut sygdom. (Enten gennemføres virtuel undervisning
eller timen aflyses af administrationen). Erstatningstimer (vikar i eget fag)
kan blive lagt i skemaet, for at årsnormen kan holde.
b) Lærerfravær ved længerevarende sygdom. (Der indsættes vikar i faget.)
c) Lærerfravær pga. kursus eller anden form for tjenestefrihed. Læreren
skal på ansøgningsskemaet bidrage med forslag til afvikling af timerne
berørt af aflysningerne.
d) Ekskursioner (en - og to-dags ekskursioner), hvor elever/en lærer er
fraværende (læreren skal på ansøgningsskemaet bidrage med forslag til
afvikling af timerne berørt af aflysningerne).
e) Ekskursioner (studierejser) hvor elever/en lærer er fraværende mere end
2 dage (Administrationen flytter timerne til anden placering.)
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f) Andre særlige uv-forløb. (Administrationen flytter timerne til anden
placering). Særligt skema lægges fra skoleårets start af administrationen –
her ud fra kan lærerne bytte
g) Timebytning foretaget af den enkelte lærer/grupper af lærere.
h) Særlige forhold.
Administrationens muligheder for at lave ændringer i skemaet.
Administrationen (uddannelseschef/pædagogisk sekretær) kan foretage
ændringer i skemaet. Den normale varslingsfrist for ændringer er mindst 14
dage. Ved akut sygdom eller lign. kan varslingen være af kortere varighed.
Lærerens muligheder for at lave ændringer i skemaet.
Det er tilladt for alle lærere at flytte egne timer samt at bytte egne timer i
skemaet med en kollega, når det sker efter aftale og med et rimeligt varsel
til de berørte parter.
I akutte tilfælde hvor læreren kan se, at eleverne vil få et bedre skema, må
læreren enten selv flytte sine timer eller få pædagogisk sekretær til at gøre
det. Læreren har lov at bytte lokaler; hvis lokalebytning påvirker andre
hold/lærere/elever, skal det ske efter aftale med de berørte lærere og med
et rimeligt varsel. Læreren må ikke selv aflyse timer. En undtagelse fra dette
er dog, at læreren gerne selv må aflyse morgentimer ved lærerens sygdom.
Sygdom skal i alle tilfælde meddeles til skolens kontor. Den enkelte lærer
kan fratages retten til at flytte timer ved gentagne tilfælde af
uhensigtsmæssige timeflytninger.
Virtuel undervisning
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På STX, HTX, HF og HHX skal der anvendes virtuel undervisning, men højst i
10% af holdets uddannelsestid.
Virtuel undervisning:
- er en selvstændig arbejdsform og kan kun foregå i hele moduler.
- læreren bestemmer form, tid og sted for den virtuelle undervisning
- er undervisning, hvor læreren ikke befinder sig i det samme fysiske rum,
som holdet/eleverne. En lektion virtuel undervisning svarer i omfang til en
almindelig lektion og kræver samme forberedelse for eleverne som til en
almindelig lektion.

-

Virtuel undervisning skal have et mål i sammenhæng med den øvrige
undervisning, og den er en fleksibel arbejdsform, som skal indøve
selvstændighed og ansvar for egen læring hos den enkelte elev. Desuden
lægger arbejdsformen op til en større grad af differentieret undervisning.
placeres i normale lektioner i skemaet.
tilrettelægges fagligt og pædagogisk af den enkelte lærer og er den
enkelte
lærers ansvar.
er medtællende ved karaktergivningen.
er medtællende i fraværsopgørelsen – se nærmere regler i ”Vejledning til
registrering af fravær”

-

Virtuel undervisning kan f.eks. bruges ved:
projektarbejde (kort- eller længerevarende)
tværfagligt arbejde
fagligt/pædagogisk arbejde
faglige tests/evalueringer

-

For at minimere aflysninger og huller i elevernes skema kan virtuel
undervisning også bruges:
når en lærer er på kursus, regionalmøde, ekskursion el.lgn.
når der afholdes pædagogiske dage
ved barns første sygedag
ved sygdom
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2. Bogdepotet
Skolen bruger Lectios bogadministration, hvilket betyder at alle
bogbestillinger og hjemkaldelser foregår i Lectio. Eleverne kan på deres
forside se hvilke bøger de mangler at aflevere.
Bestilling af bøger foregår på følgende måde.
Der er i menulinjen i Lectio et link der hedder ”bøger”, og klikker man på
det kommer der en liste frem over de bøger den enkelte lærer har udlånt
til de forskellige klasser. På samme side er der et link, der hedder
”Bogsøgning”, og klikker man på det kommer der et tomt søgefelt frem.
Man kan nu under ”alle fag” kalde det fag frem som man ønsker at bestille
bøger til. Hvis man klikker på det pågældende fag vil alle bøgerne som er i
bogkælderen under det fag komme frem – bemærk at der til større fag godt
kan være flere sider bøger, så at man skal klikke på sidetallene nederst på
siden for at ”bladre” i hele bogbestanden (bøgerne kommer frem i
alfabetisk rækkefølge). Ønsker man at bestille en bog klikker man på titlen
og man kommer frem til en bestillingsside, og under ”opret ny reservation”
vælger man den klasse eller det hold som skal have bogen og til sidst klikker
man på ”opret” og bogen skulle kunne hentes i bogkælderen dagen efter.
Ved nybestilling af bøger angives samtidig afleveringsdato – VIGTIGT!
Normalt vil man kunne afhente bøgerne i bogkælderen dagen efter med en
kvitteringsliste. Det er meget vigtigt at eleverne skriver under på denne
liste, da de hæfter økonomisk for de bøger de har lånt af skolen. Læreren
afleverer straks kvitteringslisten samt eventuelle resterende bøger på
bogvognen på kontoret eller i bogkælderen. Eleverne skal så hurtigst muligt
selv hente bogen i bogdepotets åbningstid og skrive under på
kvitteringslisten.
Hjemkaldelse af bøger.
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Lærerne hjemkalder bøgerne – det gælder for alle hold undtagen for
afgangsklasserne.
Hvis en lærer vurderer, at en klasse ikke har behov for en bog længere, eller
en anden klasse har brug for bogen, hjemkalder læreren bogen på følgende
måde: Klik på ”Bøger” i menulinjen og der kommer en liste over de bøger
læreren har udlånt. Klik på ”Resvnr.” helt til venstre ud for den bog der skal
hjemkaldes. På den side der så kommer frem klikkes på ”Redigér
bogreservation” og det er nu muligt at sætte dato på (”Afleveringsdato”)
for hvornår klassen skal aflevere bogen. Husk altid ”Gem”.
3. Fælles standarder
A. Lektier
1) Læreren har ansvaret for at oprette forløb og give lektie for til sit hold.
Forløbene oprettes i Lectio, og lektier gives for i Lectio i rimelig tid før en
lektion af hensyn til elevernes mulighed for at planlægge lektielæsningen
og det skriftlige arbejde til de forskellige fag. Det absolut seneste tidspunkt
at lægge lektier til en lektion ind i Lectio er dagen før kl. 16.00. Det normale
er, at eleverne kender de forløbsplanlagte lektier til den enkelte lektion i
god tid (og altså længere tid end fra dagen før kl. 16.00).
2) Læreren indlægger lektier i Lectio under punktet lektie. Lektier SKAL
indlægges under punktet ”lektier” (andre praktiske bemærkninger indlagt
under punktet noter overføres ikke til den endelige undervisningsplan)
3) Når lektien kommer på Lectio, placeres lektien på den dag/lektion, hvor
den skal forberedes til.
4) Læreren er selv ansvarlig for, at en påført lektie flyttes med ved
lektionsændring.
5) De lektier, som læreren lægger ind i Lectio til sit hold, samles automatisk
i en undervisningsbeskrivelse, som ved forløbets slutning fungerer som
eksamensopgivelser. En evt. censor vil så få adgang til
undervisningsbeskrivelsen på Lectio og vil i Lectio finde alle de oplysninger
vedkommende har brug for.
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B. Studieplan
Studieplanen, jf. bekendtgørelsen, omfatter alle klassens fag og deres
samspil, herunder også almen studieforberedelse, det internationale
område, almen sprogforståelse og det naturvidenskabelige grundforløb
samt elevernes skriftlige arbejde.
Tidsfrister for studieplanen.
Studieplanen er således et planlægningsværktøj for klassens lærere, og for
at denne planlægning kan finde sted er det nødvendigt at studieplanen er
udfyldt for alle klasser for efterårssemesteret senest den 1. september og
for forårssemesteret senest den 25. januar (hvis der ikke er valgt område
for alle emnerne må læreren i første omgang skrive ”Emne 3 om?” og så
udfylde det så hurtigt som muligt senere).

Formålet med studieplanen er:
• at formidle en overordnet plan og sammenhæng for undervisningen i
klassen til eleverne og til klassens lærere samlet set
• at sikre progression og variation i undervisningen (fx forskellige
arbejdsformer, herunder virtuelle forløb, projektarbejde og ekskursioner)
• at sikre koordinering af og progression i det samlede skriftlige arbejde
• at videndele mellem klassens lærere
Studieplanen skal være endelig færdiggjort inden den 2. maj for afsluttende
fag og inden den 31. maj for ikke-afsluttende fag.
C. Skriftlige opgaver
Alle skriftlige opgaver (enkelt- som flerfaglige) oprettes af læreren i Lectio
med angivelse af elevtid.
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Skriftligt arbejde (store og mellemstore opgaver) planlægges af læreren et
semester frem, dvs. datoerne (ugerne) for aflevering placeres af læreren i
studieplanen i Lectio senest for efterårssemesteret den 1. september og for
forårssemesteret den 25. januar. Uddannelsescheferne og klassens lærere
koordinerer elevernes skriftlige arbejde under hensyntagen til en rimelig
fordeling af elevernes arbejdsbyrde. Lærerne har således bl.a. pligt til at
fordele opgaverne jævnt over skoleåret.
Læreren skal give alle skriftlige afleveringer/opgaver til eleverne med en
rimelig tidsfrist – afhængigt af opgavens omfang – af hensyn til elevernes
mulighed for at planlægge lektielæsningen og det skriftlige arbejde til de
forskellige fag. I hovedreglen gælder det, at opgaver med en elevtid på 3,5
timer og derover skal stilles, så eleverne har mindst 2 uger til at besvare
opgaven. I tilfælde, hvor der er behov for det, kan læreren og klassen aftale
kortere tidsfrister end anført ovenfor.
Rettidigt afleverede skriftlige opgaver rettes og tilbageleveres til eleverne
med en rimelig frist på normalt ikke over 2 uger. Rettidigt afleverede
opgaver skal afleveres i Lectio. For sent afleverede opgaver kan læreren
forlange afleveret i udskrift. Læreren foretager registrering af
elevaflevering i lectio umiddelbart efter opgaven er afleveret
D. Studiebogen i HF
Studiebogen i HF findes i Lectio. Den enkelte elevs studiebog findes under
elevens studieplan – studiebog.
HF-eleven og tutoren gennemarbejder de relevante punkter løbende under
studietiden.
E. Lectio bruges også til
I Lectio har læreren mulighed for at lægge forskellige dokumenter, eller
links ind til klassen. Det kan enten være i form af ark knyttet til den enkelte
time eller generelle ark, som kan lægges i dokumentmappen for klassen.
Dokumenterne skal ikke gøres offentlige, men være begrænset til den
pågældende klasse/hold.
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Det er også muligt at bruge Lectio som postsystem, hvor man kan sende
beskeder til enkeltpersoner eller grupper af personer (klasser og hold). Alle
beskeder fra administrationen til eleverne foregår via Lectios beskeder.
Skolens officielle kalender findes i Lectio. Der er en månedskalender, og her
kan alle interesserede se, hvilke aktiviteter der er i løbet af året. Hvis lærere
ønsker en aktivitet nævnt i kalenderen, skal de henvende sig på kontoret,
som så vil lægge aktiviteten ind i Lectio. Disse aktiviteter anføres som anden
aktivitet. Herved fremgår de af deltagernes ugeskema, samt i
månedskalenderen.
”Bemærkninger” i Lectio er kun til meget generelle oplysninger for alle.
F.eks. skolefesten eller fredagscafé.
Det er også muligt i Lectio at oprette spørgeskemaer, som kan bruges af en
klasse, grupper på skolen eller hele skolen. Spørgeskemaerne kan bruges i
den virtuelle undervisning, som en evalueringsform eller som en del af den
normale undervisning.
Lectio bruges til at give eleverne karakterer/evalueringer. Der gives
karakterer 3 gange årligt (1.standpunktskarakter, 2. standpunktskarakter og
årskarakter). Skolens administration indskriver eksamenskarakterer efter
karakterlisterne.
Skolens eksamensplan fremgår af Lectio – der uddeles ikke papirudgaver af
planen. Alle eksamener findes som link på elevens og lærerens forside.
Offentliggørelsen finder sted i henhold til UVMs regler.
Valg af studieretninger (STX, HHX og HTX) i slutningen af grundforløbet
foretages i Lectio. Eleven vælger sin studieretning under menupunktet
studieplan – studieretning. Når tilmeldingen er mulig har eleven et link på
sin forside.
Valg af valgfag finder sted i januar måned ved at eleven vælger sine valgfag
i Lectio. Det gøres i menupunktet studieplan – valgfag. I tidsrummet, hvor
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ønsker kan indtastes, findes der et link på elevens forside. Valgønsker
behandles i et holdpakningsprogram i Lectio, således at elever kan blive
bedt om at ændre deres valgønsker, hvis deres oprindelige ønsker giver
skemaproblemer.
Forældrekonsultation:
planlægningen og forældrenes ønsker om at tale med enkelte lærere
foregår i Lectio. I planlægningsfasen fremkommer et link på elevens forside.
Her kan forældre og eleven vælge lærere og evt. ønsket tidsrum på aftenen.
Når tilmeldingsfristen er overstået, fremkommer der et nyt link hos eleven
og hos lærerne med den faktiske tidsplan for afholdelse af
forældrekonsultationen. (Det er muligt at få ændret tidspunkterne manuelt
i begrænset omfang).
Det er muligt at skrive en note til den enkelte lektion, men noten skal kun
bruge som en besked til eleverne, da noten ikke bliver en del af
studieplanen eller undervisningsbeskrivelsen.
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VÆRDIER OG KOMPETENCEKATALOG
Struer Statsgymnasium er et uddannelsessted og et lokalt videns- og
kulturcenter med et fundament der hviler på følgende værdier:
•
•
•
•

faglighed og kreativitet
udvikling og samarbejde
forskellighed og fællesskab
mod og engagement

FAPS-kompetencer
I skolens syv uddannelser, STX, HHX, HTX, HF, IB, EUD/EUX og 10. klasse, er
det et vigtigt mål, at eleverne udvikler forskellige kompetencer. Skolen
skelner mellem faglige kompetencer, almene kompetencer, personlige
kompetencer og sociale kompetencer (FAPS-kompetencer).
FAPS - kompetencerne:
Faglige kompetencer: fx faglig viden, faglige færdigheder – herunder
beherskelse af faglige metoder og bevidsthed om egne faglige Læreprocesser
Almene (tværfaglige) kompetencer: fx analytiske evner, beherskelse af
forskellige arbejdsformer, kommunikative færdigheder samt evne til at kunne
overskue, strukturere, tage stilling til og formidle et materiale på en relevant
og forståelig måde
Personlige kompetencer: fx selvstændighed, selvtillid, initiativ, ansvarlighed
og kreativitet
Sociale kompetencer: fx evne til at deltage i demokratiske
beslutningsprocesser, samarbejdsevne, åbenhed og omgængelighed.
Arbejdet med kompetencer ligger inden for alle læreres ansvarsområde.
For hver klasse fastlægges arbejdet med kompetencer på klassemøder to
gange årligt gældende for ca. et semester ad gangen. Alle klassens lærere
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er forpligtede til at arbejde ud fra beslutningerne på dette møde, som
derved også er dækkende for arbejdet med kompetencer inden for det
enkelte fag.
Nedenfor er der en skematisk oversigt over de fokuspunkter, der ligger til
grund for det konkrete arbejde med elevernes kompetencer på Struer
Statsgymnasium.
Skemaet angiver en overordnet ramme for, på hvilket klassetrin der kan
arbejdes med de forskellige kompetencer, men der kan afhængigt af
klassernes forskellighed være større eller mindre variationer.
Kompetencer i STX, HHX, HTX, HF og IB
1.
STX,
1.
HHX
1
HTX
1. HF
PreIB

Basal forståelse for anvendelse af fagenes mål, taksonomier og metoder
Introduktion til de videnskabelige hovedområder (humaniora,
naturvidenskab, samfundsvidenskab)
Generelle studietekniske færdigheder (lytte- og notatteknik, brug af
bibliotek, søgemaskiner mm)
Ansvarlighed i forhold til undervisningen, klasserumskultur og skolens
fælles regler

2.
STX,
2.
HHX
2.
HTX
2. HF
1. IB

Øget forståelse for fagenes mål, taksonomier og metoder
Anvendelse af fagenes metoder på et højere taksonomisk niveau
Ansvarlighed i forhold til egen indsats, udbytte og vidensdeling
Aktiv deltagelse i demokratiske processer
Studieforberedende skrivekompetencer
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3.
STX,
3.
HHX
3.
HTX
2. HF
2. IB

Valg og anvendelse af hensigtsmæssige faglige metoder, såvel
enkeltfagligt som flerfagligt
Anvendelse af relevante præsentationsformer (mundtligt og skriftligt),
herunder større skriftlige opgaver samt flerfaglige projekter
Udvikling af egne læringsstrategier og selvevaluering
Selvstændigt initiativ og kreativitet
Studieforberedende skrivekompetencer

Elevernes studieforberedende skrivekompetencer (STX, HHX, HTX
og HF)
Eleverne skal kunne finde og udvælge relevant stof samt behandle og
skriftligt formidle centrale enkelt- og flerfaglige emner.

-

Eleverne skal under anvendelse af faglig viden, grundlæggende metoder i
faget/fagene og relevant dokumentation kunne give en klar,
sammenhængende og nuanceret skriftlig fremstilling, der bygger på
følgende studieforberedende skrivekompetencer:
genrebevidsthed
sproglig korrekthed
disposition
argumentation
anvendelse af citater, figurer, illustrationer m.v.
præsentation
relevante henvisninger, noteapparat og litteraturliste.
Som led i opbygningen
skrivekompetencer skal eleverne

af
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elevernes

studieforberedende

- i 1g/1hf elevbesvare en opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller
historie eller begge fag (Da-Hi)
- i løbet af 2.g/2h individuelt besvare en opgave i en flerfaglig
problemstilling fra to eller tre af elevens studieretningsfag (SRO)
Kompetencer for EUD/EUX
På EUD/EUX-området er arbejdet med elevernes kompetencer anderledes
struktureret end på det gymnasiale område, idet eleverne løbende gennem
uddannelsen skal evalueres ud fra en række konkrete målpinde, se
kompetencekataloget for EUD i uddannelsesplanen på skolens
hjemmeside.

EVALUERINGSPLAN
Skolens evalueringsplan omfatter 3 kategorier af evaluering:
1) Evaluering af eleven
2) Evaluering af undervisningen
3) Evaluering af arbejdet med studieplanen
ad 1) Evaluering af eleven
Faglig evaluering:
Obligatorisk 3 gange årligt: to terminskarakterer (hhv. efterår og forår) samt
årskarakter. Mindst én af de to terminskarakterer skal ledsages af en
mundtlig kommentar til eleven.
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HF-elever evalueres på samme tidspunkt, og eleverne skal have kendskab
til deres faglige standpunkt (dog uden karaktergivning).
Derudover evalueres eleven løbende fagligt i overensstemmelse med de
enkelte fags rammer og læreplaner.
Evaluering af skolens læringsprofil (kompetencekataloget)
Den enkelte elevs udvikling af kompetencer i forhold til skolens
læringsprofil formodes at følge klassen, hvorfor der ikke foretages en
egentlig individuel evaluering af elevens. Klassernes udvikling af
læringsprofil evalueres på et klassemøde ved udgangen af hvert semester.
Opfølgning
I forbindelse med hver karaktergivning indberetter lærerne særlige forhold
(faglige og andre) vedrørende enkelte elever til uddannelseschefer.
ad 2) Evaluering af undervisningen
På alle hold
Læreren forestår en evaluering af undervisningen ved afslutningen af de
faglige forløb, som beskrives i undervisningsbeskrivelserne.
Dog skal undervisningen som minimum evalueres systematisk en gang pr.
semester.
Der skal anvendes forskellige evalueringsformer, såvel mundtlige som
skriftlige (se skolens evalueringskatalog). Resultatet af evalueringerne skal
drøftes mellem eleverne og læreren, og indgår som et fast punkt i
forbindelse med MUS.
Generel (ikke fagbundet) evaluering
Hvert andet år forestår ledelsen en generel (ikke fagbundet) evaluering af
undervisningen på skolen gennem en spørgeskemaundersøgelse i Lectio
eller på anden vis. Resultatet af denne evaluering drøftes i PR og evt. på
klassemøder
for
klassens
lærere
og
uddannelseschefer.
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ad 3) Evaluering af arbejdet med studieplanen
To gange årligt gør teamlærerne status for arbejdet med klassens
studieplan. Status drøftes på et klassemøde.

ORGANISERING AF DET PÆDAGOGISK-ADMINISTRATIVE
ARBEJDE
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Lærerteam
For den enkelte klasse udgøres lærerteamet af alle klassens lærere
(herunder også valgfagslærere) samt klassens studievejleder.
Lærerteamet har ansvar for i fællesskab at udarbejde linjerne for arbejdet
med klassen og klassens studieplan (med udgangspunkt i skolens
læringsprofil og kompetencekatalog).
Der afholdes møder for 1. klassernes lærerteam september og februar samt
lærerforsamlingsmøde med uddannelsescheferne som afslutning på
skoleåret.
For de øvrige klasser afholdes 2 årlige klassemøder samt et
lærerforsamlingsmøde.
Klassemøderne
indkaldes
og
ledes
af
klasselærerne.
Lærerforsamlingsmøderne indkaldes og ledes af uddannelseschef.
-

-

-

Den enkelte lærers opgaver i lærerteamet:
Deltage i 2-4 ordinære møder pr. skoleår omkring klassen som en del af
den fælles pædagogiske forberedelse.
Give tilbagemeldinger om særlige forhold fx vedrørende klassen som
helhed, elever eller undervisningen til klasselærerne, studievejlederen
eller uddannelseschefen – på eget initiativ eller efter indkaldelse
Den enkelte lærer skal være opmærksom på og opsøgende omkring
sårbare og potentielt sårbare elever. Læreren skal være aktivt
inkluderende for at hjælpe disse elever.
Den enkelte lærer inddriver afleveringsopgaver fra eleverne.
Udfylder studieplan for egne hold og øvrige forløb
Tilrettelægger og koordinerer undervisningen, herunder tværfaglige
forløb
Bidrager til implementering af beslutninger for klassen
Bidrager til at klassens elever gennemfører uddannelsen
Bidrage til implementering og gennemførelse af projekt ”buddy”.

Klasselærere/klasselærerpar
For hver klasse (Pre-IB, HF, STX, HHX og EUD) udpeges 1-2 lærere, som
fungerer som klasselærere/klasselærerpar. Klasselærernes funktion er at
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være det praktiske bindeled og budbringer mellem administration/ledelse,
vejledningscenter og klassens lærere og klassens elever. Klasselærerne
refererer direkte til uddannelseschefen mht. klassen og enkeltelever.
-

Klasselærernes opgaver:
Samle op på indsatsområder og beslutninger i forlængelse af møder om
klassen
Deltage i møder med uddannelsescheferne
Deltage i møder med studievejleder/vejledningscenter
Holde uddannelsescheferne orienteret om klassen og enkeltelever
Indkalde til klassemøder
Tage initiativ til klassens trivsel, herunder implementering af projekt
”buddy” i klasserne.

Studievejlederne
Formålet med SSGs vejledningscenter er at understøtte og sikre, at flest
mulige af skolens elever gennemfører deres valgte uddannelse med størst
muligt fagligt og personligt udbytte
Til SSGs vejledningscenter er tilknyttet følgende personer:
1. Studievejledere
2. Elevcoaches
3. Læsevejledere
4. Kostskolepædagoger
5. Psykolog
-

Vejledningscentrets funktioner og opgaver er bl.a. følgende:
Præsentation og introduktion af SSGs vejledningscenter over for
eleverne.
Intromøde med alle nye elever, hvor vejledningscentrets opgaver og
funktioner understreges.
Samtaler med frafaldstruede elever
Opsøge elever med manglende afleveringer og/eller for højt fravær
Forældreaften og åbent hus
Brobygning og intro for 8. klasser.
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-

Møder med uddannelseschefer/skolens ledelse
Møder med klasselærerpar/lærerteams
Kontakt til udvekslingsstudenter
Eksamenstræning
Planlægnings- og koordinationsopgaver i forbindelse med SSGs
vejledningscenters arbejde
- Udvikling af SSGs vejledningscenter
- Kontakt til UU og studievalg mv

Uddannelseschefer
Uddannelseschefernes opgave er overordnet at følge bestemte
studieretninger/uddannelser fra start til slut i uddannelsen.
Uddannelsescheferne skal være ledelsens ansigt over for eleverne i de
pågældende klasser.
Uddannelseschefens opgaver:
- ansvarshavende for det overordnede arbejde med klassens studieplan
(herunder lærernes udfyldelse af studieplan, undervisningsbeskrivelser,
fokusområder, koordinering af skriftligt arbejde o.l.)
- sikre den nødvendige koordination i specielle forløb
- holde kontrol med elevernes fravær og sanktionere efter de gældende
studie- og ordensregler
- deltage i udvalgte møder med bl.a. lærerteam, klasselærere og
studievejledere om klasserne/eleverne – i et fast mønster samt efter
behov
- orientere klasserne om studie- og ordensregler, store opgaver, projekter,
eksamen mv.
- afvikle centrale evalueringer
- sikre at der foregår en skriftlig koordinering
- sikre at der foregår evaluering af undervisningen
- administrere bogindkøbsbudget
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”En procedure der giver mening”
Proceduren for fastholdelsesarbejdet omfatter opfølgning på fysisk og
skriftligt fravær. Den står oven på skolens grundlæggende holdning, at
undervisningstiden er værdifuld og at deltagelse i undervisningen er
omdrejningspunktet for elevernes læring. Derfor skal sanktionssystemet
sigte mod at regulere elevernes adfærd, således at den honorerer skolens
forventninger.
Proceduren har i forhold til det skriftlige arbejde det særlige formål at
understøtte og skabe gode vækstbetingelser for den gode afleveringskultur
og dermed de bedst mulige betingelser for undervisningen i skriftligheden
og for elevernes læring. Kun ved at aflevere sine opgaver og aflevere dem
rettidigt kan eleverne få det fulde udbytte af undervisningen i skriftlighed.
Kun ved at modtage stort set alle opgaver rettidigt kan læreren planlægge
sin evaluering og tilbagelevering og den overordnede progression.
Proceduren skal på den ene side sikre et validt datagrundlag for at indfri
ønsket om hurtig opfølgning på skriftlige forsømmelser. Systemet skal på
den anden side ikke fratage den enkelte lærer muligheden for at kunne
agere med en vis fleksibilitet, og det skal ej heller fjerne den kulturelle
kvalitet ved Struer Statsgymnasium, at lærere og elever i dialogen med
hinanden finder hensigtsmæssige løsninger sammen.

Målet med proceduren:
• Styrke et oplevet fælles ansvar for lærere og elever: at skabe en god
afleveringskultur og fremmødekultur.
• Skabe en diskurs om det skriftlige arbejde som en essentiel læringsform.
• Sikre hurtig og effektiv opfølgningsindsats.
• Sikre stringent sagsbehandling.
• Sikre videndeling.
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Procedure
• Der
afholdes
fastholdelsesmøde
med
studievejledere
og
uddannelseschefer hver 14 dag.
• På mødet gennemgås observationslisten fra sidste møde med henblik på,
om eleverne fortsat skal stå på listen eller om de skal fjernes. En elev skal
kun figurere på listen, hvis elevens fraværsmønster efter
studievejlederens vurdering kvalificerer til det. Der kan også komme nye
elever på listen.
• For elever, der efter mødet står på observationslisten, drøftes der en
handlingsplan i form af strategi og sanktioner.
Klasse
3a

Elev
Jens
Iversen

Status/Handling
Mangler
5
opgaver
–
skriftlig advarsel

Aktør
BGL

Fastholdelsesindsatsen set fra studievejlederen:
1. Lave løbende scanning af klasser.
2. Afholde samtaler med elever med for højt fravær fysisk og skriftligt.
3. Så længe eleverne arbejder med studievejlederen og dermed ikke
kandiderer til yderligere sanktioner end den mundtlige advarsel, skal
eleven ikke på observationslisten.
4. Hvis elevens fravær fortsætter trods mundtlig advarsel, bringer
studievejlederen eleven med på fastholdelsesmødet til drøftelse.
Fastholdelsesindsatsen set fra uddannelseschef/rektor:
1. Afholdelse af fastholdelsesmøde hver 14 dag (udd.chef).
2. Lave opfølgning på fastholdelsesmøde i form af skriftlige advarsler
(udd.chef).
3. Lave opfølgning på skriveværksted (rektor).
Skriveværksted
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1. Hvis ”Per” er kommet for langt bag ud med sine skriftlige afleveringer,
henvises ”Per” til af studievejleder til skriveværksted med mødepligt
førstkommende torsdag 15.00-17.00 i vejledningscenteret for at aflevere
den relevante opgave. Har ”Per” ikke afleveret opgaven i Lectio den
pågældende torsdag kl. 17.00, modtager ”Per” den relevante sanktion. Har
”Per” afleveret, sker der ikke yderligere.
2. Når studievejleder sætter ”Per” i skriveværksted, skal det fremgå af
Lectio, hvad ”Per” skal aflevere efter skriveværkstedet. Mængden af
opgaver skal være tilpasset.
3. Skriveværkstedet vil være bemandet med læsevejleder/studievejleder,
der assisterer eleverne i værkstedet.
4. For elever, der trods fastholdelsesindsatsen falder bagud med mere end
4-5 opgaver eller 15-20 elevtimer, iværksætter studievejleder og rektor
særlig foranstaltning.
Sanktionstyper:
STX/HHX/HTX/HF:
A: Pædagogisk tilrettevisning (mundtlig advarsel)
B: Skriftlig advarsel om standsning af SU
C: Skriftlig advarsel om bortvisning
IB:
A: Oral warning
B: Written warning (SU)
C: Written warning (Bortvisning)
Bemærk:
Hver sanktion indeholder tillige en i sinde erklæring om det næste
sanktionsskridt.
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Alle sanktioner kan ændres (varslede og iværksatte), hvis studieaktiviteten
begrunder det.
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