
  

Lokal undervisningsplan Grundforløb 1 

Fagretning: Eux Teknologi, byggeri og transport 
Opdateret forår 2023 

 

 

 



2 
 

Uddannelse 

 

Grundforløb 1 Eux 
 

 

Praktiske oplysninger 

 

Undervisningen foregår på Pulsen 8, 4000 Roskilde 
 
Ansvarlig Leder: 
Carsten Heigren 
 
Gennemgående undervisere: 
Ole Poulsen, Karsten Langball, Martin A. Jensen, Pernille Deichmann, 
Marianne Pearce, Sacha Willumsen. 
 
Mødetider 
8:00 – 9:30 
9:45 – 11:15 
11:45 – 13:15 
13:30 – 15:00 
 
Fraværsregler: 
https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/211-modepligt-
til-undervisningen 
 
Ordensregler: 
https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/104-
ordensregler 
 
Link til uddannelsesbekendtgørelsen: 
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/555 
 

https://www.rts.dk/for-elever/regler-rettigheder-og-pligter/211-modepligt-til-undervisningen
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Mål for uddannelsen 
 

Erhvervsintroduktion: 
1. Alene og i samarbejde med andre, udføre simple erhvervsfaglige 

arbejdsopgaver under instruktion. 

2. Handle ergonomisk, sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt korrekt ved 
løsningen af simple erhvervsfaglige opgaver. 

3. Udføre simple erhvervsfaglige opgaver med relation til miljø, 
bæredygtighed, og den grønne omstilling. 

4. Vælge og begrunde valg af fagretning i egen uddannelsesplan. 

5. Gengive en erhvervsuddannelses opbygning og struktur herunder 
vekselvirkningen mellem skole- og virksomhedsophold. 

 

Arbejdspladskultur: 
1. Gengive eksempler på arbejdspladskulturer inden for fagretningens 

professioner, herunder egne muligheder for at bidrage til en produktiv 
og inkluderende arbejdsplads. 

2. På baggrund af erhvervsrettede cases, gengive faktorer, der spiller ind 
på samarbejde i en arbejdsproces. 

3. Deltage i dialog om arbejdspsykologiske emner herunder, sexisme, 
krænkende handlinger, seksuel diskrimination, racisme og 
forskelsbehandling, og tage aktivt stilling til, hvad et godt psykisk 
arbejdsmiljø er og den enkeltes rettigheder og pligter i forbindelse 
hermed. 

4. Gengive roller og beslutningsprocesser i samarbejdet om en 
erhvervsspecifik opgave. 

5. Gengive enkle og overskuelige eksempler på hensigtsmæssigt samspil 
mellem den enkelte medarbejder og virksomheden. 

 

Lærepladssøgning: 
1. Beskrive forskellige typer af virksomheder, lærepladsmuligheder, 

uddannelsesmuligheder og mulige aftaleformer ift. endelig valg af 
uddannelse. 

2. Beskrive egne faglige og personlige kompetencer, samt interesse for 
valgte branche/uddannelse. 

3. Lægge en målrettet plan for lærepladssøgning ift. kendskab til 
virksomheder og deres værdier, inden for den valgte fagretning. 

4. Anvende forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og 
formidle sine kompetencer ved ansøgninger og mundtlige samtaler. 

5. Opbygge og anvende nye og eksisterende analoge og digitale sociale 
netværk i sin lærepladssøgning. 

6. Evaluere egen lærepladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne 
kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet.  

7. Anvende Lærepladsen.dk samt andre digitale ressourcer, værktøjer, 
platforme til lærepladssøgning og håndtering af tilhørende dokumenter. 

 

Samfund og sundhed: 
1. Beskrive aktuelle samfundsmæssige forhold og problemstillinger 

indenfor elevens eller lærlingens hovedområde ved brug af egne ord. 

2. Deltage i dialog om egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet. 

3. Gengive enkle og overskuelige eksempler om samspillet mellem 
samfundsudviklingen og udviklingen i virksomhederne, med 
inddragelse af sundheds- og miljømæssige aspekter.  
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4. Gengive hovedtræk i arbejdsmarkedets opbygning, herunder 
organisationer inden for fagretningens uddannelser, og mulighed for at 
udøve indflydelse på disse 

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. Opstille et privatbudget med baggrund i elevens eller lærlingens 
forventning til levestandard og indkomst i branchen. 

7. Formidle betydningen og vigtigheden af at kunne anvende digitale 
platforme som E-boks, Min sundhed, Borger.dk samt andre nyttige 
digitale ressourcer, til at have kontrol over vigtige informationer og 
dokumenter. 

8. Gengive faktorer der har betydning for den enkeltes seksuelle sundhed 
herunder kønssygdomme og prævention. 

9. Gengive faktorer der er af betydning i forhold til at vise respekt for 
andres kønsidentitet og seksualitet, modvirke seksuel chikane og forstå 
personlig grænsesætning. 

10. I samarbejde med andre, diskutere og beskrive grundlæggende 
retningslinjer for færdsel på nettet, herunder digitale krænkelser, 
anvendelse af sociale medier og datasikkerhed. 

 

 

Arbejdsplanlægning og samarbejde 

Niveau 1: 
1. Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces, alene og i 

samarbejde med andre. 

2. Udvælge og anvende fysiske og digitale planlægningsværktøjer- og 
metoder. 

3. Gengive forskellen på kollaborative og kooperative 
samarbejdsprocesser. 

4. Kommunikere og handle hensigtsmæssigt i forskellige samarbejds- og 
arbejdsrelationer. 

Niveau 2: 
5. Regulere og gentage arbejdsprocesser og metoder i forbindelse med 

faglige opgaveløsninger. 

6. Deltage i dialog om, og med egne ord give eksempler på, løsning, 
planlægning og effektiv udførelse af forskellige arbejdsprocesser. 

7. Genkende og beskrive forskellige typer af samarbejdsrelationer, roller 
og konflikttyper. 

8. Anvende dialog og argumentation i samarbejdet om faglige 
opgaveløsninger. 
 

Faglig dokumentation: 

Niveau 1: 
1. Anvende eksisterende analoge og digitale faglige dokumentationer i en 

erhvervsrelevant arbejdsproces. 
2. Anvende uddannelsernes faglige begreber i forbindelse med 

udarbejdelse af relevant faglig dokumentation. som arbejdssedler, 
egenkontrolskema, tekniske tegninger, tilbud, fakturaer o.l. 
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3. Digitalt dokumentere og formidle egne arbejdsprocesser, metoder og 
resultater. 

4. Beskrive alternative værktøjer, faglige metoder, materialer m.v. ifb 
faglige opgaver. 

 

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. 

 

Faglig kommunikation: 

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: 
7. Udvælge og anvende forskellige former for faglig dokumentation i 

relation til en erhvervsrelevant opgave. 

8. Give og modtage faglig feedback på arbejdsprocesser, metoder og 
resultater. 

 

Innovation og iværksætteri: 

Niveau 1: 
1. Skelne mellem innovation og udvikling samt mellem forskellige typer af 

innovation i en eksisterende organisation eller ved opstart af ny 
virksomhed 

2. Anvende innovative metoder i løsning af en erhvervsrelevant opgave.  
3. Formidle simple forslag til nye eller ændrede arbejdsprocesser, 

serviceydelser og/eller produkter som grundlag for udvikling, eller 
opstart, af virksomhed. 

4. Afprøve egne ideer eller forslag til ændringer af arbejdsprocesser. 
 

Niveau 2: 
5. Beskrive nyudviklede produkter, eller serviceydelser ind i en simpel 

forretningsmodel. 
6. Formidle og argumentere for relevans, målgruppe, og økonomi i den 

beskrevne forretningsmodel. 

 

Metodelære: 

Niveau 1: 
1. Vælge og praktisk anvende præsenterede arbejdsmetoder, der er mest 

hensigtsmæssige i en given situation. 
2. Vælge mellem forskellige arbejdsprocesser og -metoder i en 

erhvervsrelevant opgave under hensyn til parametre som 
bæredygtighed, sikkerhed og kvalitet. 
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3. Opstille kriterier og anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen 
arbejdsproces og metode. 

Niveau 2: 
4. Deltage i dialog om forskellige arbejdsmetoders anvendelighed i 

forskellige arbejdsmæssige sammenhænge. 
5. Foreslå ændringer til arbejdsmetoder og processer i forhold til en 

relevant faglig opgave. 

 

 

Dansk 

Kommunikation 
1. Eleven kan kommunikere reflekteret og nuanceret i komplekse almene 

og erhvervsfaglige situationer med brug af relevante tale-, lytte- og 
samtalestrategier i forhold til formål og situation. 

2. Eleven kan diskutere, argumentere og kommunikere hensigtsmæssigt i 
samarbejde og samvær med andre og reflektere over samspillet mellem 
formål og forskellige former for kommunikation 3. Eleven kan vælge og 
anvende it og multimodale medier hensigtsmæssigt, reflekteret og 
kritisk til kommunikation, informationssøgning og formidling 

3. Eleven kan skelne mellem, reflektere over, vurdere og indgå i kritisk 
dialog om virksomheders interne og eksterne kommunikation 

4. Eleven kan forklare og reflektere over sproglige normer i diverse 
kontekster indenfor erhverv, uddannelse, samfund og danskfaget. 

 

Læsning 
1. Eleven kan læse, forstå og diskutere teksters betydning i almene og 

erhvervsmæssige sammenhænge og anvende relevante læsestrategier i 
forhold til læseformål, teksttype og kontekst. 

2. Eleven kan gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning med 
relevans for erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag 

3. Eleven kan ud fra læseformål, kontekst og kendskab til teksttyper 
forberede og gennemføre læsning af relevans for erhverv, uddannelse 
og samfund og efterfølgende indgå i kritisk dialog om denne læsning. 

 

Fortolkning 
1. Eleven kan forholde sig til kultur, sprog, historie, erhverv og uddannelse 

gennem analyse og diskussion af tekster. 
2. Eleven kan vælge og analysere diverse tekster, som er relateret til 

erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag og anvende relevante 
analysemodeller. 

3. Eleven kan tolke og/eller uddrage relevant betydning af tekster, 
relateret til erhverv, historie, uddannelse, samfund og dagligdag, på 
grundlag af analyse. 

4. Eleven kan metodisk reflektere over og vurdere tekster relateret til 
erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse og 
indgå i kritisk dialog om sin vurdering. 

5. Eleven kan perspektivere tekster relateret til erhverv, historie, 
uddannelse, samfund og dagligdag på grundlag af analyse. 
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Fremstilling 
1. Eleven kan anvende relevante skrivestrategier og udtrykke sig 

forståeligt, varieret og nuanceret i skrift, tale, lyd og billede i en form, 
der passer til genre og situation. 

2. Eleven kan planlægge, forberede og fremstille formelt korrekte, 
varierede og nuancerede skriftlige og mundtlige tekster ved brug af 
teksttyper, der er relevante i forhold til emner og kontekster inden for 
erhverv, uddannelse, samfund og dagligdag. 

3. Eleven kan sammenligne og gå i kritisk dialog med folk fra uddannelse 
og erhverv om egne og andres skriftlige 

4. produkter, herunder om skriveformål, målgruppe, genre og sproglig stil  
5. og grammatisk forståelse. 
6. Eleven kan vælge, anvende og begrunde hensigtsmæssige 

repræsentationsformer med relevans for erhverv, uddannelse og 
samfund 

 

Engelsk 

Kommunikation 
1. Forstå indholdet af talt fremmedsprog om varierede og alsidige emner. 
2. forstå indholdet af skrevne fremmedsproglige tekster om alsidige og 

varierede emner. 
3. udtrykke sig mundtligt med præcision i et sammenhængende sprog med 

alsidigt og varieret ordforråd inden for varierede emner, genrer og 
situationer, 

4. redegøre mundtligt for og forklare indholdet af alsidige og varierede 
tekster og teksttyper. 

5. redegøre for, forklare, uddybe og kommentere et forberedt stofområde, 
6. tage initiativ til og deltage aktivt i samtaler og diskutere varierede og 

komplekse emner i et sprog afpasset til situation og samtalemønster, 
7. udtrykke sig skriftligt med høj grad af præcision og i et 

sammenhængende sprog afpasset alsidige og komplekse emner og 
kontekster, 

8. anvende, bearbejde og kommentere og analysere viden og 
informationer skriftligt inden for alsidige og varierede emner, tekster og 
situationer. 

9. anvende multimodale medier, dvs. ord, billeder, film, animation og lyd, 
til at kommunikere med sikkerhed og variation mundtligt og skriftligt. 

 

Kommunikationsstrategier 
Vælge og anvende lytte- og læsestrategier hensigtsmæssigt i forhold til 
teksttype, situation og formål, vælge hensigtsmæssige 
kommunikationsstrategier, herunder bruge omskrivninger, 
overbegreber og synonymer, vælge skrivestrategier efter skriveformål, 
herunder anvende viden om skriveprocessens faser, anvende fagets 
hjælpemidler hensigtsmæssigt til oversættelse, stavning, ordforråd, 
grammatik, stavekontrol, ordbogsopslag, kildesøgning og 
tekstproduktion og anvende informationer og kilder selvstændigt og 
kritisk. 

 

Sprogbrug og sprogtilegnelse 
Anvende et præcist og varieret ordforråd inden for varierede relevante 
emner, udtale fremmedsproget klart, tydeligt, flydende og præcist med et 
alsidigt ordforråd inden for varierede og komplekse emner og 
kontekster. 
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Tale og skrive fremmedsproget så grammatiske regler med betydning for 
hensigtsmæssig og effektiv kommunikation følges med sans for korrekt 
og varieret sprogbrug og anvende og forklare væsentlige regler for 
opbygning af tekster med sans for struktur og sammenhæng inden for 
relevante genrer, tekster og medier i erhverv, uddannelse og samfund 
samt personlige og almene forhold. 

 

Kultur og samfundsforhold 
Opnå, anvende og redegøre for og reflektere over viden om adfærd, 
normer og værdier hos brugere af fremmedsproget i erhverv, samfund 
samt i personlige og almene sammenhænge, drage sammenligninger 
mellem egen kultur og andres kultur samt redegøre for og forklare disse 
forskelle og anvende viden om erhverv, kultur og samfund i kontakten 
med mennesker, der bruger fremmedsproget som modersmål eller som 
internationalt kommunikationsmiddel. 

 

Samfundsfag 
1. Diskutere samfundsmæssige problemer på et samfundsfagligt grundlag 

og argumentere for egne synspunkter og vurdere andres holdninger og 
argumenter, 

2. anvende grundlæggende viden om økonomiske sammenhænge til at 
forklare og forholde sig til aktuelle samfundsøkonomiske prioriteringer 
og Danmarks placering i det internationale økonomiske samfund, 

3. anvende grundlæggende viden om det politiske og økonomiske system i 
Danmark til at formulere løsninger på samfundsmæssige problemer, 

4. anvende grundlæggende viden om samfundsudvikling og 
socialiseringsmønstre til at forklare og reflektere over menneskers 
handlinger inden for eget uddannelsesområde. 

5. opsøge og validere forskellige informationskilder, formulere 
samfundsfaglige spørgsmål og anvende forskellige materialetyper til at 
dokumentere enkle, faglige sammenhænge. 

 

Kernestof: 
1. Politik 

a. Aktuelle samfundsmæssige problemstillinger belyst ud fra 
centrale politiske ideologier 

b. Politiske institutioner og beslutningsprocesser samt mediernes 
indflydelse 

c. Muligheder og udfordringer ved forskellige velfærdsmodeller 
2. Økonomi 

a. Det økonomiske kredsløb 
b. Den politiske styring af økonomien 
c. Danmarks placering i den internationale økonomi 

3. Sociologi 
a. Samfundsudvikling, socialiseringsmønstre og menneskers 

handlinger i sociale sammenhænge. 
b. Sociale og kulturelle forklaringsmodeller med relevans for 

elevens uddannelse 
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Evaluering  

 
 
Hvordan evaluerer I med eleverne? 
Vi evaluerer eleverne på deres faglige og personlige kompetencer, løbende 

og fremsender evalueringer til elever og forældre 2 gange i forløbet. 

Herudover bliver elevernes arbejde evalueret efter hver enkelt aflevering. 

 

Bedømmelseskriterier 
 

Karakter Betegnelse Beskrivelse. 

12 Den 
fremragende 
præstation 

Karakteren gives for den 
fremragende præstation, der 
demonstrerer udtømmende 
opfyldelse af faget mål., med få 
eller uvæsentlige mangler. 

7 Den gode 
præstation 

Karakteren gives for den gode 
præstation, der demonstrerer 
opfyldelse af fagets mål, men 
med en del mangler 

02 Den 
tilstrækkelige 
præstation 

Karakteren gives for den 
tilstrækkelige præstation, der 
ikke demonstrerer den 
minimalt acceptable grad af 
målopfyldelsen for faget. 
 

00 Den 
utilstrækkelige 
præstation 

Karakteren gives for den 
utilstrækkelige præstation, der 
ikke demonstrerer en 
acceptabel grad af 
målopfyldelsen for faget. 

-03 Den ringe 
præstation 

Karakteren gives for den helt 
utilstrækkelige præstation 

 

Indhold 
Introduktions uge Eleverne bliver sat ind i vores digitale 

systemer, lærer hinanden og deres 
lærere at kende, der arbejdes med 
studiemakker ordning. 
Eleverne logger på lærepladsen.dk og 
får der oprettet deres profil samt 
aktiveret denne. 

 
Praktikpladssøgning 

 

Eleverne arbejder med deres 
personlige og faglige kompetencer 
gennem hele forløbet, samt med 
praktikplads søgning. Støttet af 
underviserne. 
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Arbejdsmiljø Eleverne arbejder med at genkende 

forskellige typer af sikkerhedsskilte, 
eleverne får indblik i nogle af de 
vigtigste sikkerhedsregler og 
foranstaltninger. Samt kendskab til 
personlige værnemidler. 

 
Tværfagligt projekt Her arbejder eleverne sammen med på 

tværs af hold, eleverne fremstiller et 
produkt, med bæredygtig som 
fremhærskende element. Herudover 
arbejder eleverne med deres egen rolle 
i samarbejdet. Alle fag på forløbet 
indgår i projektet. 
 

 
Intro og Studietur Vi arbejder målrettet med elevernes 

faglige og sociale sammenhængskraft, 
ved at vi tager på intro og studietur 
undervejs i forløbet. 
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