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Struktur og indhold
EUD/EUX - Varighed 20 uger

Grundforløbets 1. del indeholder helhedsorienteret og projektorganiseret introducerende,
erhvervsfaglig undervisning samt undervisning i grundfag, så eleverne gradvist får opbygget deres
kompetencer og bliver afklarede om deres uddannelsesvalg.

Fagligt indhold i erhvervsfagene
På grundforløb 1 tilrettelægges undervisningen med erhvervsfagene som omdrejningspunktet.
Undervisningen foregår i et tæt samarbejde mellem erhvervsfag og grundfagene. For at sikre at eleverne
oplever en kontinuerlig og sammenhængende undervisning i erhvervsfagene udarbejder lærerteamet for
holdet inden opstart et fælles undervisningsforløb, hvor det fremgår hvilke opgaver, eleverne skal arbejde
med, og hvornår forskellige emner, opgaver, projekter og cases forventes at indgå i undervisningen.
Skemaet herunder viser de forskellige perioder med emner, og hvordan tværfaglige emner fra grundfagene
inddrages.

Evaluering
I løbet af den erhvervsfaglige undervisning, der i udstrakt grad er tilrettelagt som projektorganiseret
undervisning evalueres eleverne og modtager feed-back:
Feedup: Forventninger og information om metode og retning
Feedback: Hvor er vi nu? Både undervejs (formativ) og efter (summativ/afsluttende evaluering)
Feedforward: Hvad ønsker vi mere af? Hvad kan vi gøre bedre til næste gang?

Differentiering
Undervisningen differentieres på indhold og proces, f. eks. Kan der differentieres på antallet af opgaver, tid
til opgaven og graden af selvstændighed i opgaveløsningen

Grundfag
Samfundsfag C
Følger fagbilaget for samfundsfag på erhvervsuddannelserne. Tværfagligt inddrages samfundsfag igennem
arbejde med f.eks. den danske model, det økonomiske kredsløb. I gennem alle temaer inddrages emner fra
de uddannelsesspecifikke fag. F.eks. arbejds- og uddannelsesforhold, udlandets betydning for
beskæftigelsen og EU. Derudover knyttes enkelte elementer af de uddannelsesspecifikke fag med
grundfaget så eleverne oplever at samfundsfag er relevant i uddannelsen. Undervisningen differentieres på
indhold og proces, f. eks. kan der differentieres på antallet af opgaver, tid til opgaven og graden af
selvstændighed i opgaveløsningen. På baggrund af den feedback eleverne får, vejledes de ift. kommende
opgaver.
Engelsk D-C

Følger fagbilaget for engelsk på erhvervsuddannelserne. Tværfagligt inddrages engelsk igennem
skriftlig og mundtlig kommunikation på uddannelsen og ved læsning af information om
virksomheder på engelsk. Mundtligt arbejdes der med ’pairworks’, lege, spil, fremlæggelser,
diskussioner og oplæsning, som forsøges at gøres fagligt relevant, hvor det er muligt.
Undervisningen differentieres på indhold og proces, hvor opgaverne kan løses på forskellige
niveauer, og der differentieres på længde og antal opgaver.
Eleverne får løbende mundtlig feedback fra læreren og øver sig også i at give feedback til
hinanden.
Dansk C:
Følger fagbilaget for dansk på erhvervsuddannelserne med fokus på almen og erhvervsrettet både skriftlig
og mundtlig kommunikation med henblik på forskellige kommunikationssituationer og genrer, der har
relevans for eleverne arbejdsliv, deres personlige liv og deres tilværelse som samfundsborger i et
demokratisk land. Der lægges vægt på kendskab til og brug af forskellige læsestrategier tilpasset det

respektive formål. Fremstilling af såvel skriftlige, mundtlige eller multimodale arbejder sker differentieret
efter elevens uddannelsesretning og behov. Det samme gælder den daglige undervisning.
Der gives løbende formativ feedback koblet til læringsmål og delmål. Der tilstræbes feedback, som kan
anvendes som vejledning for eleven til at kunne forbedre sin kunnen.
Tværfagligt inddrages dansk ift. den faglige uddannelse via bl.a. faglig dokumentation, ift. til samfundsfag
ved hjælp af artikler med fx relation til arbejdsliv.

