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INDLEDNING 
Denne undervisningsplan omhandler Social- og Sundhedsskolens GF1 – EUD og EUX.   

For information om skolens organisering og samarbejde, skolens uddannelser, adgangskrav til uddannelserne, 

overordnede regler, lovgivning og retningslinjer henvises til dokumentet ”Generel information til Social- og 

Sundhedsskolens lokale undervisningsplaner”. 

UDDANNELSEN 
Uddannelsens formål og mål 
Formålet med grundforløbets 1. del (GF1) er at give de unge (fra. 9. eller 10. klasse) generelle erhvervsfaglige og 

almene kompetencer. GF1 skal indeholde helhedsorienteret og projektorienteret introducerende, erhvervsfaglig 

undervisning, så de unge gradvist får opbygget deres kompetencer og bliver afklarede om deres uddannelsesvalg1. 

GF1 kan gennemføres som en EUD- eller EUX-uddannelse. 

Uddannelsens varighed og struktur 
GF1 (EUD og EUX) udbydes som udgangspunkt i Fredericia, Vejle, Horsens og Kolding. 

GF1 EUD og GF1 EUX har opstart i august. Hvis der er ansøgere, kan GF1 EUD også op startes i januar. 

GF1 har varighed på 20 uger. 

Social- og Sundhedsskolen udbyder en fagretning på GF1: 

 Sundhed, pædagogik og livskvalitet – undervisningen tilrettelægges inden for temaerne: ”Den professionelle 

rolle”, ”Sundhedsfremme og pædagogik”, ”Mennesker og velfærdsteknologi i omsorgsarbejdet” samt 

”Kommunikation og samarbejde”. 

Fagretningen indeholder elementer fra både social- og sundhedsuddannelserne samt pædagogisk 

assistentuddannelsen. 

Opbygning af GF1 og GF2 - EUD: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 BEK. nr. 367 af 19. april 2016 § 20. 

Erhvervsintroduktion 

2 uger 

GF2 SSH  

20 uger 

GF2 PAU 

20 uger 

Sundhed, pædagogik og livskvalitet. 

Grundfag og valgfag. 

18 uger 

GF2 SSA  

20 uger 
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Opbygning af GF1 og GF2 – EUX: 

 

 

 

 

 

For information om starttidspunkter, adgangskrav og ansøgningsfrister henvises til 

skolens hjemmeside www.sosufvh.dk  

Ikrafttræden 
Nærværende undervisningsplan er gældende for alle elever, der påbegynder GF1 efter 1. januar 2017.  

UNDERVISNINGEN  
Undervisnings- og arbejdsmetoder 
Undervisningen tager udgangspunkt i uddannelsens faglige mål, der er beskrevet i uddannelsens erhvervs- og 

grundfag. Ydermere er undervisningen organiseret i temaer, hvor hensigten er at give eleven mulighed for at se 

meningsfulde helheder i det faglige indhold.  

I tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen tages der udgangspunkt i praktiske situationer og 

problemstillinger fra skolens uddannelsesområder for at styrke udvikling af elevens erhvervsfaglige kompetencer. Der 

tages hensyn til elevens individuelle læringsforudsætninger og måde at lære på, så eleven bliver så dygtig, som 

vedkommende kan.   

På GF1 arbejdes der med praksisnærhed gennem virksomhedsbesøg samt besøg og oplæg fra virksomheder på skolen. 

Studiecenter 

Studiecenter er en mulighed for eleven til at fordybe sig i udvalgte emner, som knytter sig til undervisningen i 

grundfag eller erhvervsfag.  

På grundforløbet har eleven lektiecafe. Her har den enkelte elev mulighed for at forberede sig på kommende 

undervisning eller følge op på tidligere undervisning i form af f.eks. gruppearbejde, fremlæggelser eller andet. 

Endvidere er der i studiecentret ud fra elevens individuelle behov mulighed for at benytte: studiecafe, sundhedscafe, 

mentor, SPS, læsevejleder, faglige workshops eller faglig fordybelse.  

I studiecentertiden er der en underviser i klassen, som kan støtte, vejlede og udfordre hver enkelt elev i forhold til 

elevens egen arbejdsproces.  

Samspil mellem grundfag og erhvervsfag 

Grundfaget dansk på EUD og grundfagene dansk, engelsk og samfundsfag på EUX er indarbejdet i forløbsplaner med 

udgangspunkt i helhedsforståelsesmodellen (se nedenfor). 

Grundfag er implementeret som en del af denne helhed, dvs. det indgår i beskrivelsen af formål – fagmål – indhold – 

metodebeskrivelse – den faglige helhed – evalueringskriterier og evalueringsform. 

 

Erhvervsintroduktion 

2 uger 

GF2 SOSU EUX  

20 uger 

GF2 PAU EUX 

20 uger 

Sundhed, pædagogik og livskvalitet. 

Grundfag. 

18 uger 

http://www.sosufvh.dk/
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Definition af et tema i en pædagogisk forståelse: 

Et tema er en beskrivelse af en helhed, der består af elementer, der alle bidrager til helheden. 

Et tema er en fælles og samlende overordnet helhed, som er omdrejningspunktet, hvis mål afspejles i metoden. 

Tematiseret undervisning samler et fagligt indhold til en helhed, samtidig med at der kan kastes et særligt fagligt lys 

ind over temaet, som har til formål at give eleven ny faglig indsigt. 

 

TEMA 

Formål 

Mål 

 

 

  

 TVÆRFAGLIG INDHOLD, FORM & PROCES 

 ”Den faglige helhed” 

 

 

 

Fag Fag Fag Fag  

 

                  

 Evaluering af elevens udbytte 

 

 

 

 

 

 

Løbende og afsluttende evaluering skal i form og metode knyttes til undervisningens tværfaglige indhold. 

Modulplan 
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Uddannelsens fag og valgfag 
Temaerne i undervisningen er bygget op omkring uddannelsens erhvervsfag og tager udgangspunkt i fagenes mål.  

Erhvervsfag 

Erhvervsfag 1 

 Erhvervsintroduktion 

Erhvervsfag 2 

 Arbejdspladskultur 

 Praktikpladssøgning 

 Samfund og sundhed 

Erhvervsfag 3 

 Arbejdsplanlægning og samarbejde 

 Faglig dokumentation 

 Faglig kommunikation 

 Innovation 

 Metodelære 

 Arbejdsplanlægning og samarbejde niveau 2 

Undervejs i forløbet indgår undervisning i grundfag. 

Grundfag og valgfag på EUD  

På GF1 er der undervisning i følgende grund- og valgfag: 

 Dansk 

 Engelsk – udbydes som valgfag 

 Valgfag bonus- og støttefag 

Oversigt over grundfagsniveauer på GF1 

 Dansk  Engelsk 

Elever med 9. klasses afgangsprøve F + E (4 uger) F (2 uger) 

Elever med 10. klasses 
afgangsprøve 

D + C (4 uger) D (2 uger) 

 

Eleverne kan løftes to niveauer i dansk, uanset hvilket niveau de kommer med, dog max. til og med C-niveau. 

Valg af engelsk 

Eleven vil som udgangspunkt blive vejledt og motiveret til at vælge engelsk. Dette begrundes i et 

videreuddannelsesperspektiv for eleven. Derudover har skolen en strategi for internationalisering, der giver mulighed 

for forskellige internationale aktiviteter på hovedforløbet. 

Hvis eleven, efter vejledning, fravælger engelsk, vil eleven i stedet have bonus- eller støttefag. 
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Valgfag bonus- og støttefag 

Formål med fagene er, at eleven udnytter og udvikler sit læringspotentiale i forhold til fagenes videns-, færdigheds- og 

kompetencemål. Der kan være en kobling mellem studiecenteraktiviteterne og valgfagene bonus- og støttefag. 

Bonusfag har til formål, at eleven får mulighed for at fordybe sig i særlige faglige elementer og problemstillinger2. 

Støttefag har til formål, at eleven støttes i sin boglige og praktiske indlæring3. 

Der arbejdes med målene for erhvervsfag 1, 2 og 3, dansk og engelsk. 

Den enkelte elev arbejder ud fra porte folio. Denne indeholder opgaver og evalueringer fra temaerne, samt afdækning 

af elevens læringsstil. Evalueringer fås fra feed back fra underviser, som vejleder eleven i forhold til, om der skal 

arbejdes med videns- eller færdighedsmål (støttefag) eller pensum plus (bonusfag).  

Metode: Der arbejdes med små scenarier fra temaerne i GF1, som bearbejdes efter metoden simulation. Der kan 

arbejdes med vidensmål, færdighedsmål eller med pensum plus. 

Valgfaget har to til fire ugers varighed fordelt over hele GF1. 

Grundfag på EUX  

På GF1 EUX er der undervisning i følgende grundfag: 

 Dansk C-niveau 

 Engelsk C-niveau  

 Samfundsfag C-niveau 

Motion 

Social- og Sundhedsskolen har en overordnet strategi i forhold til sundhedsfremme. Derfor indgår motion på skemaet. 

På GF1 er der et modul motion hver uge. 

 

Bedømmelsesplan 
Eleven får løbende evaluering af sin faglige udvikling gennem uddannelsesforløbet. Denne foregår i den daglige 

undervisning.  

Jævnfør BEK. nr. 367 af 19. april 2016 § 26 skal eleven ved afslutning af GF1 aflægge prøve i et grundfag. Dette gælder 

både EUD og EUX. Derudover vil eleven, ved afslutning af undervisningen og senest ved afslutning af GF1, bedømmes i 

følgende fag: 

Erhvervsfag 1 (EUD og EUX) 

 Erhvervsintroduktion – bedømmes ikke. 

Erhvervsfag 2 (EUD og EUX) 

 Arbejdspladskultur – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 Praktikpladssøgning – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 Samfund og sundhed – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 

 

                                                           
2 BEK. nr. 367 af 19. april 2016 § 32, stk. 2. 
3 BEK. nr. 367 af 19. april 2016 § 32, stk. 1. 
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Erhvervsfag 3 (EUD og EUX) 

 Arbejdsplanlægning og samarbejde – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 Faglig dokumentation – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 Faglig kommunikation – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 Innovation – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 Metodelære – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

 Arbejdsplanlægning og samarbejde niveau 2 – bedømmes ”bestået/ikke bestået”. 

Erhvervsfagene standpunktsbedømmes jf. skolens bedømmelsesplan. 

 

Grundfag 

Dansk (EUD og EUX) – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og evt. udtrukket prøve. 

Prøven i dansk er mundtlig på grundlag af elevens præsentationsportfolio samt en ukendt opgave udarbejdet af 

skolen. Den ukendte opgave tildeles ved lodtrækning4.  

Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af sin præsentationsportfolio 

suppleret med uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del er en samtale mellem elev og eksaminator om den 

ukendte opgave. 

Eksaminationen for hver elev varer ca. 30 minutter inkl. votering. 

Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål/opgave til eleven, elevens præsentationsportfolio samt 

af materiale udarbejdet i forberedelsestiden. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation. 

Ved prøven bedømmes elevens viden, færdigheder og kompetencer i henhold til fagets mål og de krav, som fremgår 

af grundfagsbekendtgørelsen.  

 

Engelsk (EUD og EUX) – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og evt. udtrukket prøve.  

Prøven i engelsk er mundtlig på grundlag af elevens selvvalgte emne samt en ukendt opgave udarbejdet af skolen. Den 

ukendte opgave tildeles ved lodtrækning5. 

Eksaminationen er todelt. Første del består af elevens præsentation og fremlæggelse af selvvalgt emne suppleret med 

uddybende spørgsmål fra eksaminator. Anden del er en samtale mellem elev og eksaminator om den ukendte opgave. 

Eksaminationen for hver elev varer ca. 30 minutter inkl. votering. 

Eksaminationsgrundlaget udgøres af skolens prøvespørgsmål/opgave til eleven, elevens selvvalgte emne samt af 

materiale udarbejdet i forberedelsestiden. Bedømmelsesgrundlaget er elevens mundtlige præstation. 

Ved prøven bedømmes elevens viden, færdigheder og kompetencer i henhold til fagets mål og de krav, som fremgår 

af grundfagsbekendtgørelsen.  

Udtrækkes engelsk til prøve, og har eleven enten fravalgt engelsk eller tilvalgt engelsk under niveau, skal eleven til 

prøve i dansk.  

 

                                                           
4 Prøven afholdes i henhold til prøveform b i BEK. nr. 683 af 8. juni 2016 – bilag 4. 
5 Prøven afholdes i henhold til prøveform b i BEK. nr. 683 af 8. juni 2016 – bilag 8. 
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Samfundsfag (EUX) – standpunktsbedømmelse efter 7-trinsskala og evt. udtrukket prøve. 

Prøven i samfundsfag er en mundtlig prøve på ca. 30 minutter pr. elev inkl. votering6. 

Prøven tager udgangspunkt i elevens dokumentation. Eleven starter sin eksamination med et oplæg med 

udgangspunkt i elevens dokumentation som indledning til dialog med eksaminator og censor.  

Eksaminationsgrundlaget er elevens dokumentation, der eksamineres bredt i faget. Bedømmelsesgrundlaget er 

elevens mundtlige præstation. 

 Ved prøven bedømmes elevens viden, færdigheder og kompetencer i henhold til fagets mål og de krav, som fremgår 

af grundfagsbekendtgørelsen.  

 

Valgfag (EUD) 

Bonusfag og støttefag – bedømmes ikke. 

 

Ovennævnte bedømmelser har ikke betydning for EUD-elevens overgang til GF2. Derimod skal grundfagene på EUX 

(dansk, engelsk og samfundsfag) være bestået i forhold til videre fortsættelse på EUX. 

En EUX-elev kan efter GF1 beslutte, hvorvidt vedkommende ønsker at fortsætte på en EUD- eller en EUX-uddannelse 

på GF2. 

 

Se rammer for grundfagsprøver på skolens hjemmeside www.sosufvh.dk  

                                                           
6 Prøven afholdes i henhold til BEK. nr. 683 af 8. juni 2016 – bilag 17. 

http://www.sosufvh.dk/

