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Praktiske oplysninger
Pædagogisk ansvarlig:
Den pædagogisk ansvarlige for
erhvervsuddannelserne er
Erhvervsuddannelseschef Rikke Søgren Raisa, mail:
rsr@sesg.dk tlf.: 7222 5903

Grundforløbet 2 på Business gennemføres på
følgende adresse:
Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Denne plan er opdateret den 9. juli 2021 og beskriver grundforløb 2 indenfor kontor, handel, detail og
event.
LINK Kontoruddannelse med specialer
LINK Handelsuddannelsen med specialer
LINK Detailuddannelsen med specialer
LINK Eventkoordinator
LINK Bekendtgørelse om grundfag

Struktur og indhold
EUD/EUX
Varighed: 20 uger

LINK Grundfag, fagbilag og vejledninger
Undervisningen på grundforløb 2 (GF2) begynder med introduktion til uddannelsen, skolen samt
dannelse af relationer og introduktion til de 20 ugers grundforløbsundervisning.
For at sikre at eleverne oplever en kontinuerlig og sammenhængende undervisning i det uddannelses
specifikke fag på 5 uger (USF), 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.

Fagligt indhold i det uddannelsesspecifikke fag
På Grundforløb 2 tilrettelægges undervisningen med det uddannelsesspecifikke fag som
omdrejningspunktet. Undervisningen foregår i et tæt samarbejde mellem USF og grundfagene. Fagene
afvikles sideløbende, dog vil grundfagene have størst vægt i starten, så eleverne får de teoretiske
oplæg, inden de skal arbejde med deres cases og deres praksis.
USF inddeles tidsmæssigt i perioder kaldet USF 1, USF 2, USF 3 og USF 4.
Skemaet herunder viser de forskellige perioder med emner, og hvordan tværfaglige emner fra
grundfagene inddrages. USF har en samlet varighed på 5 uger og elementerne fra grundfagsmålene skal
ses som et overlap af mål mellem USF og grundfagene.
Den sidste uge af GF2 arbejder eleverne med deres grundforløbsprojekt til den afsluttende prøve, som
er beskrevet i den Fælles nationale standard, se bilag?
I USF-forløbet sætter eleverne deres teoretiske viden fra både USF og grundfagene ind i den praksis, der
er gældende for branchens udøvere og de sammenhænge, som forefindes i branchens virkelighed.
Undervisningen i USF tager udgangspunkt i forskellige cases, og der inddrages løbende lokale
virksomheder i undervisningen fx gennem et kort videoopkald til eller et fysisk besøg på en virksomhed.
Eleverne arbejder inden for et selvvalgt område/ virksomhed med, behandling af data, digitale
processer, målgrupper og kommunikation. Det faglige indhold forgår som et miks af teoretisk
gennemgang i sammenhæng med/forlængelse af undervisningen i grundfagene, og praktisk arbejde
projektarbejde.
I de forskellige undervisningssituationer differentieres ved hjælp af fx klasse- og gruppeundervisning,
opgavetyper, arbejdsmetoder og hjælpemidler. For de fagligt stærke elever, eller de elever som ønsker
at dygtiggøre sig, tilbydes tillægsmaterialer i form af film, artikler mm. til fordybelse af faglige emner.

Uddannelsesforløb Detail

Uddannelsesforløb Handel

Uddannelsesforløb Kontor

Evaluering og feedback
I USF foregår evaluering og feedback både løbende, midtvejs og som afsluttende.

Afsluttende bedømmelse
Bedømmelsesgrundlaget i USF-faget tager udgangspunkt i elevens dokumentation i faget samt elevens
fremlæggelser. Bedømmelsen sker i forhold til fastsatte bedømmelseskriterier i den fælles nationale
standard.

Grundforløbsprøve
Grundforløbsprøven afholdes i den sidste uge på grundforløbet.
Grundforløbsprøven følger bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne fra den fælles national
standard. Se standard her
Eleverne arbejder i den sidste uge op til grundforløbsprøven med deres grundforløbsprojekt.

Undervisningen i grundfag
Afsætning C
Faget følger fagbilaget for Afsætning. Eleverne arbejder med konkrete afsætnings-, salgs- og
servicekoncepter med vægt på salg, service, markedsføring og kommunikation. Tværfagligt inddrages
Uddannelsesspecifikke fag igennem praktiske øvelser som fx Online markedsføring, kundebetjening og
butiksindretning. Undervisningen differentieres på indhold og proces, hvor opgaverne kan løses på
forskellige niveauer, og der differentieres på længde og antal opgaver. Feedback gives løbende både
mundtligt og skriftligt.
Virksomhedsøkonomi C
Følger fagbilaget for virksomhedsøkonomi C (VØ C) på erhvervsuddannelserne. Tværfagligt inddrages
VØ C i USF-forløbene – Opstart af virksomhed.
Mundtligt arbejdes der med fremlæggelser, instruktioner, diskussioner, der gøres fagligt relevant, hvor
det er muligt.
Skriftligt arbejdes der med at opgaver løses i Systime bogen til VØ C samt at større opgaver udarbejdes i
programmet Excel.
Undervisningen differentieres på indhold og proces, hvor opgaverne kan løses på forskellige måder med
hensyn til små opgaver, selvrettende opgaver samt større opgaver der udarbejdes i Excel. Der
differentieres på længde og antal opgaver.
Feedback gives løbende både mundtligt og skriftligt

Erhvervsinformatik C
Følger fagbilaget for Erhvervsinformatik på erhvervsuddannelserne. Elevernes klædes på til at
imødekomme arbejdsmarkedets krav til digitale færdigheder inden for kompetenceområderne:
 Digital myndiggørelse


Erhvervsrettet digital udvikling



Teknologisk handleevne og computationel tankegang

For eksempel skal eleven lære at forholde dig kritisk, refleksivt og konstruktivt til indførelse af digitale
teknologier og automatisering i det erhverv, de er ved at uddanne sig til, de skal bl.a. skal lære om
planlægning og gennemførelse af designprocesser samt opnå en grundlæggende viden og færdigheder
indenfor netværk, algoritmer, programmering samt data og anvendelse af data.
Undervisningen differentieres på indhold og proces.
Feedback gives løbende både mundtligt og skriftligt

Organisation C
Følger fagbilaget for organisation på erhvervsuddannelserne. På individniveau har undervisningen fokus
på den menneskelige natur, intelligens, personlighed, drivkræfter og trivsel. På gruppeniveau handler
det om grupperoller, samarbejde og teambuilding og på organisationsniveau om struktur og kultur.
Herudover indeholder undervisningen organisationsteoriens udvikling, HR og kompetenceudvikling,
ledelsesstil og forandringsledelse. I undervisningen differentieres på indhold og proces.

Dansk C
Eleverne evalueres løbende individuelt og i grupper i form af formativ og summativ feedback.
Følger fagbilaget for matematik på erhvervsuddannelserne.
Tværfagligt bliver matematikken koblet til andre merkantile fag, hvor der arbejdes med statistik, finansog procentregning samt almindelig talforståelse.
Undervisningen differentieres på antal af opgaver, tid til løsninger og graden af selvstændighed.
Der uddeles løbende feedback på baggrund af afleveringer, opgaveløsninger og eksamenssimulerende
fremlæggelser.

Matematik C
Følger fagbilaget for matematik på erhvervsuddannelserne.
Tværfagligt bliver matematikken koblet til andre merkantile fag, hvor der arbejdes med statistik, finansog procentregning samt almindelig talforståelse.
Undervisningen differentieres på antal af opgaver, tid til løsninger og graden af selvstændighed.
Der uddeles løbende feedback på baggrund af afleveringer, opgaveløsninger og eksamenssimulerende
fremlæggelser med særligt fokus på forklaringer, uddybende mellemregninger og generel forståelse.

