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Grundforløbets 2. del – målrettet social- og 

sundhedsassistentuddannelsen 
 

Temaer i skoleperioden: 

Tema Titel Varighed 

Tema 1 Så går vi i gang 26 timer 

Tema 2 Omsorg for borgere med livsstilsygdomme 144 timer 

Tema 3 Det gode liv gennem den rehabiliterende tilgang 123 timer 

Tema 4 Et godt arbejdsliv 108 timer 

Tema 5 Min fremtidige profession 46 timer 

Tema 6 Afsluttende prøver 73 timer 

 

I alt 520 timer 

 

 

Udover at arbejde med nedenstående temaer skal du i løbet af grundforløbet: 

 I 4 dages virksomhedsforlagt undervisning i en institution inden for ældre området. 

 Udarbejde et projekt og anden dokumentation i Matematik 

 Udarbejde to afsluttende dokumentationer for fysikfaglige emner og anden 

dokumentation i Fysik 

 Udarbejde to afsluttende dokumentationer for kemifaglige emner og anden 

dokumentation i Kemi 
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Tema 1: Så går vi i gang 
(Tilbage til indhold) 

Varighed: 26 timer  
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 18 timer 

 Introtur bidrager med 5 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 3 timer 

 

 

”Puha, jeg har sommerfugle i maven”. Det er min første dag på grundforløb 2 SSA og lige da jeg 

åbner døren til klassen, kan jeg se en masse nye ansigter. Jeg ser, at der er en ledig plads henne 

ved vinduet. 

”Yes en fed dag”. Jeg er på vej hjem fra skole og smiler ved tanken om de næste 20 uger 

sammen med min nye klasse. Lærerne havde i dag sørget for, at vi kom til at lære hinanden at 

kende og selvom, der er mange forskellige typer, virker det som om der er plads til alle. Vi fik 

samtidig en masse info om hvad der skal ske, og det lyder sjovt og udfordrende. Vi skal lære 

skolen og hinanden at kende, men vi skal også allerede nu i gang med at lære noget om faget 

og hvordan vi lærer bedst.  

 

Indhold: 

Tema 1 handler om at sætte fokus på fagidentiteten som kommende SSA-elev. Du skal arbejde 

med at skabe relationer gennem faglige input, så det opleves spændende, vedkommende og 

motiverende at møde op på holdet. Du skal lære de andre at kende og I skal opøve et fællesskab 

for arbejde og læring, der skal være gennemgående på grundforløbet. 

I dette tema introduceres du også til arbejdet som professionel omsorgsudøver. Temaet sætter 

fokus på, hvad det vil sige at arbejde i social-og sundhedssektoren, med de pligter og 

rettigheder som det medfører.  Der arbejdes med studie- og notatteknik, it-systemer, 

elektroniske bøger og introduktion til mediatek samt faglig læsning (før, under og efterlæsning) 

i samarbejde med en læsevejleder. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet bygger på et kollaborativt samarbejde, hvor eleverne gennem videndeling og 

kommunikation er fælles med deres holdkammerater om at løse opgaver, som skal medvirke til 

at eleverne begynder udvikling af deres faglighed. Ud fra en helhedsorientering tilgang arbejder 

eleven og læreren om samskabelse af viden. Derfor er dele af arbejdet tilrettelagt som 

problemorienteret, digitaliseret undervisningsforløb så det kan vække elevens egen 

nysgerrighed og undren. Eleven introduceres til refleksionscirklen. Der arbejdes i fællesskab på 

tværs af GF2 SSH og GF2 SSA. Dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en digital 

læreplatform. Bevægelse indtænkes dagligt som en naturlig del af undervisningen. 

 

Oversigt over mål for tema:  

Uddannelsesspecifikt fag: Bilag 1 
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Tema 2: Omsorg for borgere med livsstilsygdomme. 
(Tilbage til indhold) 

Varighed: 144 timer  
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 51 timer  

 Matematik bidrager med 25 timer 

 Kemi bidrager med 11 timer 

 Fysik bidrager med 10 timer 

 Virksomhedsforlagt undervisning bidrager med 20 timer, planlægges sidst i temaet 

 Fleksibel læringszone bidrager med 11 timer 

 Førstehjælp og brandbekæmpelse 16 timer 

 

Klokken er 7.30 torsdag morgen og du ringer på døren hos Asta og Svend. Da du modtog din 

køreseddel af gruppelederen, fortalte hun dig, at Svend har været syg i nat og er lidt diffus. På 

dit besøg i dag skal du hjælpe Svend med et bad, skifte sengetøjet og smøre frokost.  Du har 

været hos Svend og Asta før, når den faste social- og sundhedsassistent har fri. Svend plejer 

at være enormt sød og vil gerne snakke. Du åbner døren til soveværelset - lugter der lidt af 

urin??  Svend siger vredt:” Jeg vil ikke op nu - jeg er træt! Gå med dig - kom tilbage senere”. 

Du tænker: ”Jeg skal jo nå at skifte det sengetøj og være hos den næste borger om 30 min.” 

Hvad svarer du? 

Asta fortæller dig, at hun havde en tid til et møde i går på kommunen, som hun helt glemte. 

Hun spørger dig, om du vil hjælpe hende med at bestille en ny tid på nettet, for hun kan 

simpelthen ikke finde ud af det. Da du cykler videre til den næste borger spekulerer du på, 

hvad du skal dokumentere til dine kollegaer, der skal besøge Asta og Svend i aften og i 

morgen. 

 

Indhold:  

Vi arbejder i dette tema med, hvordan kroppen er opbygget og fungerer, hvilket danner basis 

for de forskellige livsstilssygdommes symptomer. Samtidig skal du opnå en viden om, hvordan 

vores livsstil påvirker vores alderdom. Der arbejdes ligeledes med, hvordan man yder fysisk og 

psykisk omsorg for mennesker, der er ramt af funktionsnedsættelser, når de skal have hjælp 

til personlig pleje. Temaet handler også om hvordan infektioner opstår, og hvordan man 

undgår at smitte andre. Du vil blive introduceret for fagsproget og vigtigheden af dette i 

samarbejdet med andre faggrupper. Desuden er det i arbejdet med mennesker vigtigt, at 

kunne udøve konflikthåndtering samt at kunne møde folk med et åbent sind. 

Du arbejder desuden med at kunne støtte borgeren i at bruge det digitale Danmark. Du skal 

bestå 1. hjælp og elementær brandbekæmpelse i dette tema.  

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet er tilrettelagt som problemorienteret med udgangspunkt i cases fra praksis, 

hvor eleverne formulerer relevante problemstillinger. Elevens læreproces bygger på et 

kollaborativt samarbejde og produktet er dynamisk og kan derfor bevæge sig i nye retninger, i 

takt med at gruppen arbejder og reflekterer over, hvad der virker og ikke virker i forhold til 

praksissituationen. Med afsæt i sygeplejeprocessen arbejder eleven helhedsorienteret og 

tværfagligt. Arbejdet skal desuden understøtte udviklingen af elevens fagidentitet og forståelse 

af sammenhæng mellem faglige og personlige kompetencer.  

Eleven introduceres til projektarbejdsformen, de øver at finde problemstillinger og lave 

problemformuleringer og dataindsamling. Temaet rummer praktiske øvelser (Skills), der skal 
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understøtte elevens udvikling af de kompetencer, der kræves forud for optagelse på et 

hovedforløbet på Social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Der arbejdes løbende med feedback og evaluering, elev-elev, elev-lærer. Der arbejdes med 

faglig læsning som metode i alle fag. Dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en 

digital læreplatform. Bevægelse indtænkes dagligt som en naturlig del af undervisningen. 

  

Oversigt over mål for tema.  

Uddannelsesspecifikt fag: Se bilag 1 

Fysik: Bidrager med relevante mål 

Kemi: Bidrager med relevante mål 

Matematik: Se bilag 2 

Førstehjælp og elementær brandbekæmpelse: Se bilag 3. 

Virksomhedsforlagt undervisning. Se bilag 4 
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Tema 3: Det gode liv gennem den rehabiliterende tilgang 
(Tilbage til indhold) 

Varighed: 123 timer 
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 48 timer 

 Matematik bidrager med 35 timer 

 Kemi bidrager med 13 timer 

 Fysik bidrager med 14 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 12 timer 

 

Søren på 23 år bor i en lejlighed. Han er i lære som flymekaniker og dyrker crossfit i sin fritid.  

Efter endnu en af de gode fester, falder Søren på vej ned ad trappen og brækker begge arme. 

Han er indlagt på sygehuset i en lille uges tid og bliver derefter udskrevet. 

Efter uheldet vil Søren ikke ud af sin lejlighed og ses med vennerne og han synes det er 

grænseoverskridende, når han skal have hjælp af social- og sundhedsassistenten. Du står nu for 

første gang uden for Sørens dør. 

 

I opgangen ved siden af bor Johannes Nielsen på 62 år. Han har været slagter i hele sit arbejdsliv, 

og altid elsket ”god mad” og en øl efter fyraften. Han spillede oldboys fodbold og gik til bingo 

mens hans kone levede. Han vejer 93 kg og er 172 cm høj. Johannes har for et par år siden fået 

diabetes har gigt og går ikke længere så godt.  

I dag da du kommer for at hjælpe ham med et bad, siger han til dig:” Jeg kommer jo ikke så 

meget ud mere på grund af de gamle ben. Jeg keder mig sgu’ lidt. Søren fra opgangen ved siden 

af plejer jo ellers at kigge forbi en gang imellem, men det er længe siden… ” 

 

Indhold: 

Temaet handler om at have det godt hele livet, og hvordan du kan sætte dig ind i borgerens 

baggrund, for at hjælpe ham med at finde muligheder og motivation for at holde sig aktiv og 

selvhjulpen. Der arbejdes med hvordan du yder fysisk omsorg efter borgerens ønsker. 

Desuden introduceres du til, hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan anvendes. 

Samtidig arbejder du med at være professionel og hvilke pligter og ansvar det medfører. Du 

arbejder med, hvordan du kan støtte borgeren til selv at klare så mange ting i sin hverdag som 

muligt, så borgeren har mulighed for at opleve livskvalitet. Desuden arbejdes der med, 

hvordan man kan opnå livsstilsændringer og hvilke faktorer, der har indflydelse på vores 

livsstil (KRAM) og hvordan du understøtter sygdomsforebyggende og sundhedsfremmende 

aktiviteter. I dette tema skal du i 4 dages virksomhedsforlagt undervisning og vil blive 

introduceret til din rolle som medarbejder i plejesektoren. I introduktionen vil der bl.a. være 

fokus på tavshedspligt. 

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet er tilrettelagt som problemorienteret med udgangspunkt i cases fra praksis, 

hvor eleverne formulerer relevante problemstillinger. Elevens læreproces bygger på et 

kollaborativt samarbejde og produktet er dynamisk og kan derfor bevæge sig i nye retninger, i 

takt med at gruppen arbejder og reflekterer over, hvad der virker og ikke virker i forhold til 

praksissituationen. Med afsæt i sygeplejeprocessen arbejder eleven helhedsorienteret og 

tværfagligt med fokus på den rehabiliterende tilgang. Arbejdet skal desuden understøtte 

udviklingen af elevens fagidentitet og forståelse af sammenhæng mellem faglige og personlige 

kompetencer.  
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Eleven arbejder videre med projektarbejdsformen, som gerne må ende ud i Skillsforløb. 

Der arbejdes løbende med feedback og evaluering, elev-elev, elev-lærer. Der arbejdes med 

faglig læsning som metode i alle fag. Dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en 

digital læreplatform. Bevægelse indtænkes dagligt som en naturlig del af undervisningen. 

 

Oversigt over mål for tema.  

Uddannelsesspecifikt fag. Se bilag 1 

Fysik: Bidrager med relevante mål 

Kemi: Bidrager med relevante mål 

Matematik: Se bilag 2 
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Tema 4: Et godt arbejdsliv 
(Tilbage til indhold) 

Varighed: 108 timer  
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 42 timer 

 Matematik bidrager med 26 timer 

 Kemi bidrager med 16 timer 

 Fysik bidrager med 17 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 7 timer 

 

Forestil dig at du sidder til et personalemøde på Aldersro plejecenter. Gruppelederen orienterer 

om, at Solveigs datter igen har ringet og brokket sig over, at hendes mor ikke var kommet op 

af sengen. AMIR (arbejdsmiljørepræsentanten) gør opmærksom på, at der er problemer ude hos 

Solveig med hendes elevationsseng, som ikke kan køre op og ned mere, og social- og 

sundhedsassistenterne klager over, at det belaster ryggen. Birgitte har sygemeldt sig med stress 

efter at have taget mange ekstra vagter i den anden gruppe, hvor de har langtidssygdom. ”Det 

er også de social- og sundhedsassistenter i den anden gruppe, de er altid syge” siger Louise. Du 

får øje på din køreseddel, hvorpå der står, at du også skal ud til Fru Jensen for at varetage 

tøjvask og rengøring. Du siger til din kollega: ”Hold da op, hvor skal vi starte”? 

 

Indhold: 

I dette tema arbejder du med at bruge kroppen korrekt for at forebygge arbejdsskader, herunder 

også brugen af hjælpemidler og rengøringsmidler. Der arbejdes også med regler for sikkerhed 

på arbejdspladsen. Du arbejder med at planlægge og udføre dit arbejde under de givne rammer.  

Derudover kommer du også til at arbejde med det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø, 

herunder trivsel og forebyggelse af konflikter.  

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet er tilrettelagt som problemorienteret med udgangspunkt i cases fra praksis, 

hvor eleverne formulerer relevante problemstillinger. Elevens læreproces bygger på et 

kollaborativt samarbejde og produktet er dynamisk og kan derfor bevæge sig i nye retninger, i 

takt med at gruppen arbejder og reflekterer over, hvad der virker og ikke virker i forhold til 

praksissituationen. Gennem praktiske øvelser arbejder eleven med arbejdsstillinger, 

konflikthåndtering og arbejdsmiljø. Arbejdet skal desuden understøtte udviklingen af elevens 

fagidentitet og forståelse af sammenhæng mellem faglige og personlige kompetencer.  

Eleven arbejder videre med projektarbejdsformen, som gerne må ende ud i Skillsforløb. 

Der arbejdes løbende med feedback og evaluering, elev-elev, elev-lærer. Der arbejdes med 

faglig læsning som metode i alle fag. Dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en 

digital læreplatform. Bevægelse indtænkes dagligt som en naturlig del af undervisningen. 

 

Oversigt over mål for tema. Se bilag 1 

Fysik: Bidrager med relevante mål 

Kemi: Bidrager med relevante mål 

Matematik: Se bilag 2 
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Tema 5: Min fremtidige profession 
(Tilbage til indhold) 

Varighed: 46 timer 
 Uddannelsesspecifikke fag bidrager med 40 timer 

 Fleksibel læringszone bidrager med 5 timer 

 

Jens har været indlagt på sygehuset efter en apopleksi, og har kraftnedsættelse i venstre arm 

og ben. I dag kommer han hjem til sin lejlighed, hvor han bor sammen med sin kone Jytte. Du 

har fået at vide i din gruppe, at Jens skal modtage hjælp til personlig pleje. Jens og Jytte spørger 

dig, hvilken hjælp kommunen har til dem. Du svarer, at det vil du tale med dem om næste gang 

du kommer, hvor I har bedre tid. Du tænker ”det vil jeg få undersøgt …”.  

Jytte trækker dig til side og siger bekymret: ”Bare de kunne ha’ beholdt ham lidt længere på 

sygehuset. Han sov så dårligt om natten på sygehuset og var så urolig og ked af det. Kan du 

ikke give Jens en ekstra sovepille til i nat, så vi begge kan få sovet ordentligt, Jens siger han har 

så ondt”? Du bliver i tvivl om, og hvordan du vil løse situationen…  

 

Indhold:  

”Min fremtidige profession” har fokus på at skabe sammenhæng mellem temaerne, bl.a. 

gennem praktiske øvelser, som skal understøtte din udvikling af de kompetencer, der kræves 

forud for optagelse på hovedforløbet på social- og sundhedsuddannelsen. 

I dette tema skal du arbejde med hvilken rolle og ansvar social- og sundhedsassistenter har i 

sundhedsvæsenet, herunder dokumentation. Temaet handler også om hvordan anvendelsen af 

fagsproget har betydning for videregivelse af information, både mundtligt og skriftligt, f. eks. i 

elektroniske kommunikationsredskaber. Vi sætter fokus på det professionelle samarbejde med 

andre faggrupper, om at løse opgaverne hos borgerne på baggrund af en forståelse for 

borgerens situation.  

 

Pædagogiske og didaktiske principper: 

Arbejdet i temaet er tilrettelagt som problemorienteret med udgangspunkt i cases fra praksis, 

hvor eleverne formulerer relevante problemstillinger. Elevens læreproces bygger på et 

kollaborativt samarbejde og produktet er dynamisk og kan derfor bevæge sig i nye retninger, i 

takt med at gruppen arbejder og reflekterer over, hvad der virker og ikke virker i forhold til 

praksissituationen. Med afsæt i sygeplejeprocessen arbejder eleven helhedsorienteret og 

tværfagligt. Arbejdet skal desuden understøtte udviklingen af elevens fagidentitet og forståelse 

af sammenhæng mellem faglige og personlige kompetencer.  

Eleven arbejder videre med projektarbejdsformen, som gerne må ende ud i Skillsforløb. 

Der arbejdes løbende med feedback og evaluering, elev-elev, elev-lærer. Der arbejdes med 

faglig læsning som metode i alle fag. Dele af undervisningsforløbet struktureres omkring en 

digital læreplatform. Bevægelse indtænkes dagligt som en naturlig del af undervisningen. 

 

I temaet arbejder eleven med følgende mål: 

 

 

Oversigt over mål for tema. Se bilag 1 
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Tema 6: Afsluttende prøver  
(Tilbage til indhold) 

 

Varighed: 73 timer 
 Grundfagsprøve 21 timer 

 Grundforløbsprøve 52 timer 

 

 

I tema 6 skal du til 2 mundtlige prøver, en i grundfag (dansk eller naturfag) og en afsluttende 

prøve i det uddannelsesspecifikke fag målrettet social- og sundhedsassistentuddannelsen. 

Den afsluttende prøve er tilrettelagt, så du får mulighed for at vise din viden, dine færdigheder 

og kompetencer inden for fagretningen. Prøven foregår i grupper på 2-3 elever, hvor I 

arbejder problemløsende og praktisk handlingsorienteret med en case (Skills). Prøven er både 

praktisk og teoretisk. 

 

Oversigt over mål for tema. Se bilag 1 



 

 

Bilag 1: Uddannelsesspecifikke fag 
(Tilbage til Indhold) 

Eleven skal have grundlæggende viden på følgende områder: 

Nr. Mål Tema 
1 

Tema 
2 

Tema 
3 

Tema 
4 

Tema 
5 

Tema 
6 

2.1 Social- og sundhedsvæsenets opbygning og faggruppens placering heri X    X  

2.2 Rettigheder og pligter som fagperson i et ansættelsesforhold på social- og 

sundhedsområdet. 
X  X  X  

2.3 Grundlæggende pædagogisk teori, herunder faktorer der fremmer eller 

hæmmer motivation for egenomsorg samt kendskab til metoder til vejledning 

og guidning 

 X X X   

2.4 Kroppens opbygning, dens organsystemer og basale funktioner  X X    

2.5 Hyppigst forekommende livsstilsrelaterede sygdomme, herunder KOL, 

diabetes, demens og hjerte-kar lidelser 
 X X    

2.6 Kost og motions betydning for fysisk og psykisk velvære   X    

2.7 Omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsættelse, under hensyntagen til etik, borgerens intimsfære og 

blufærdighed 

 X     

2.8 Kendskab til metodiske tilgange i faggruppens udøvelse af faget  X X  X  

2.9 Sundhedsfaglig dokumentation og ansvar herfor  X   X  

2.10 Arbejdsrelaterede digitale og velfærdsteknologiske hjælpemidler    X   

2.11 Fysiske lovmæssigheder og gældende ergonomiske principper ved personlig og 

praktisk hjælp med og uden hjælpemidler  
   X   

2.12 Udvalgte stoffers opbygning og egenskaber, herunder kemiske reaktioner og 

kemikaliesikkerhed 
   X   

2.13 Fysiske, mikrobiologiske og kemiske faktorer, der kan påvirke hygiejnen, 

herunder temperatur, eksponentiel vækst og syre/base balance 
 X     

2.14 Kostens sammensætning, herunder beregning af energibehov og -forbrug, 

vitaminer og næringsstoffer 
  X    

2.15 It-værktøjer til simulering, informationssøgning, databehandling, 

dokumentation og præsentation 
 X   X  
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Eleven skal have færdigheder i at anvende følgende grundlæggende metoder og redskaber til løsning af enkle opgaver under 

overholdelsen af relevante forskrifter: 

Nr Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 

3.1 Normalt forekommende arbejdsredskaber, hjælpemidler og 

velfærdsteknologi 
  X X   

3.2 Yde omsorg, personlig og praktisk hjælp til borgere med fysisk 

og/eller psykisk funktionsnedsættelse under hensyntagen til 

borgerens helbredstilstand og intimsfære 

 X X    

3.3 Professionelt fagsprog og kommunikation i det tværprofessionelle 

samarbejde 
 X X X X  

3.4 Brancherettet informationsteknologi, herunder elektronisk 

kommunikation og informationsindsamling 
X X X  X  

3.5 Sortere vasketøj og affald samt udvælge relevante 

hudplejemidler og rengøringsmidler 
   X   

3.6 Hygiejniske retningslinjer og afbrydelse af smitteveje  X     

3.7 Demonstration af hvordan man indretter arbejdspladsen og 

bruger sin krop under hensyntagen til de sikkerhedsmæssige, 

arbejdsmiljømæssige og ergonomiske regler 

   X   

3.8 Behandle statistiske informationer om livsstil og sygdomme og 

forklare funktioner og grafer, der viser sammenhænge mellem 

dem 

 X     

3.9 Behandle statistiske informationer om kostens sammensætning 

og betydning for fysisk og psykisk velvære 
  X    

3.10 Bearbejde og præsentere indsamlede informationer ved hjælp af 

relevante it-værktøjer 
 X   X  
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Eleven skal have kompetence til på grundlæggende niveau at kunne: 

Nr Mål Tema 1 Tema 2 Tema 3 Tema 4 Tema 5 Tema 6 

4.1 Forklare borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet og 

faggruppens rolle heri 
 X   X X 

4.2 Forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, 

herunder faggruppens funktion i forhold til at støtte borgeren i 

mestring af eget liv 

  X   X 

4.3 Forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte 

sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende aktiviteter 
 X X   X 

4.4 Vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler 

samt vejlede og støtte borgeren i kontakten med det digitale 

Danmark 

 X X   X 

4.5 Møde borgeren og pårørende på en etisk og respektfuld måde, 

herunder medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen 
 X  X  X 

4.6 Udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med 

fokus på egne ressourcer og begrænsninger 
X X   X X 

4.7 Udøve jobfunktionen under hensyntagen til de 

sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, ergonomiske og 

hygiejniske principper 

   X  X 
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Bilag 2: Matematik C 
(Tilbage til Indhold) 

Faglige mål - Undervisningens mål er, at eleven kan: 
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1) Anvende matematisk modellering til formulering, afgrænsning, analyse og løsning af enkle som 

komplekse opgaver samt undersøgelse af spørgsmål fra erhverv, hverdag eller samfund, herunder 

vurdere og reflektere over resultatet og dets validitet (modelleringskompetence), 

  X  

2) anvende tal og symboler samt kendte og ukendte formeludtryk præcist (symbolkompetence), X X   

3) forstå og anvende matematiske begreber, tankegang og metoder samt vælge og gøre rede for 

forskellige repræsentationer af det samme matematiske stof (tankegangs- og 

repræsentationskompetence), 

   X 

4) formidle forhold af matematisk karakter mundtligt og skriftligt ved vekslende anvendelse af et 

præcist matematisk symbolsprog og hverdagssproget (kommunikationskompetence), 

X X  X 

5) anvende relevante hjælpemidler (hjælpemiddelkompetence) og X X X X 

6) udføre og forholde sig til eget og andres ræsonnement (ræsonnementskompetence).   X X 
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Tal og symbolbehandling 

1) Regneregler, herunder parenteser og regningsarternes hierarki 

2) Regning med procent, potenser og rødder 

3) Simpel algebraisk manipulation 

4) Reduktion 

5) Anvendelse af regnetekniske hjælpemidler 

X    
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Funktioner 

1) Koordinatsystemet  

2) Lineære funktioner, andengradsfunktioner, eksponentielle funktioner og logaritmefunktioner med 

tilhørende grafiske afbildninger 

3) Regressionsanalyse 

4) Løsning af ligninger og simple uligheder 

X X   

Geometri 

1) Plangeometriske figurer samt punkt, linjer og vinkler 

2) Rumlige figurer, herunder rumfang og overfladeareal 

 X X  

Statistik 

1) Empiriske observationssæt, herunder grafiske beskrivelser og statistiske deskriptorer 

2) Udtræk af data fra database 

3) Konstruktion af tabeller 

4) Grafisk beskrivelse af observationssæt, herunder frekvensfunktioner og sumfunktioner 

5) Middelværdi, varians og standardafvigelse 

  X  

Projektforløb 

I undervisningen inddrages et projektforløb, hvor eleven får mulighed for at anvende matematikken 

til at undersøge spørgsmål af praktisk karakter ved hjælp af matematik modellering. Hvor 

undervisningen er obligatorisk i en uddannelse, tages der udgangspunkt i situationer fra elevens 

erhverv. Der kan eventuelt inddrages andre forhold. Projektforløbet har udgangspunkt i et 

projektoplæg udarbejdet af læreren. Projektoplægget fastsætter rammerne for projektet og sikrer 

et tilstrækkeligt matematisk niveau. Projektforløbet skal give eleven mulighed for at arbejde med 

opstilling, afgrænsning, løsning og konklusion på spørgsmålene samt fortolkning af resultatet. 

 

   X 
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Bilag 3: Førstehjælp og brandbekæmpelse 
(Tilbage til Indhold) 

Certifikater, eleven gennem undervisning i dette fag skal have opnået (evt. have opnået kompetence 

svarende til): 

Eleven skal have opnået følgende certifikater eller lignende: 

 Kompetencer svarende til ”Førstehjælp på erhvervsuddannelserne”, efter Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplaner pr. 

1. august 2016. 

 Kompetencer svarende til elementær brandbekæmpelse efter Dansk Brand- og sikringsteknisk Instituts retningslinjer pr. 

1. september 2014 

 

  



 

 

Bilag 4: Virksomhedsforlagt undervisning 
(Tilbage til Indhold) 

Elever der følger GF2, målrettet SOSU, følger følgende model for gennemførelse af 

virksomhedsforlagt undervisning: 

Eleven introduceres til den virksomhedsforlagte undervisning om mandagen. Eleven er i den 

efterfølgende uge i virksomhedsforlagt undervisning fra tirsdag til fredag og samler op på 

forløbet om mandagen i den efterfølgende uge.  

Formål 

At eleven: 

 

Gennem den virksomhedsforlagte undervisning får mulighed for at blive understøttet i den 

eksperimenterende og reflekterende undervisning ude i praksis, og får styrket sin mulighed for 

at overføre teoretisk læring til en praktisk faglig kontekst.   

 

Mål 

At eleven: 

 Kan møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå betydningen 

af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 

 Kan i praksis observere hvordan virksomheden møder andre mennesker   

 Kan i praksis observere hvordan virksomheden udviser respekt for borgernes 

forskellighed 

 Ved hvilke krav der stilles til en elev, der kommer på besøg i en virksomhed   

 Kan bearbejde observationer gjort i virksomheden   

 Kan se de gennemgående teorier udført i praksisfeltet 

  
 

Indhold 

Eleven skal arbejde med: 

 
 

Metode 

 

Eleven tilbringer 4 dage med virksomhedsforlagt undervisning på et praktiksted 

indenfor ældreområdet. Eleven medbringer spørgsmål fra skolen, som skal grundlag for 

dagbogsskrivning under praktikken. Efterfølgende bruges oplevelser fra dagbogen, som 

særligt har vakt elevens interesse til at reflektere og perspektivere over i forhold til den 

teori eleven har arbejdet med på skolen. Efterbearbejdelsen kan følge nedenstående 

model: 

2 timer: 

Klassen deles i grupper, og arbejder med dagbogsnoter om oplevelser og erfaringer fra 

praktikken, som har gjort indtryk/givet basis for refleksion. Underviser går rundt i 

grupperne og støtter elevernes refleksion.  

Ud fra drøftelserne samler hver gruppe 3 overordnede temaer, som efterfølgende skal 

danne baggrund for refleksion i klassen. 
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2 timer: 

Praktikrepræsentant deltager i opsamlingen i klassen. Bidrager med viden fra 

praktikken.  
 

Evaluering 

 

Når faget afsluttes skal eleven: 

 Kunne møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde samt forstå 

betydningen af egen faglige og professionelle rolle i mødet med andre mennesker. 

 Kunne i praksis observere hvordan virksomheden møder andre mennesker   

 Kunne i praksis observere hvordan virksomheden udviser respekt for borgernes 

forskellighed 

 Vide hvilke krav der stilles til en elev, der kommer på besøg i en virksomhed   

 Kunne bearbejde observationer gjort i virksomheden   

 Kunne se de gennemgående teorier udført i praksisfeltet 
 

Evalueringsform 

Den virksomhedsforlagte undervisning vurderes gennemført/ikke gennemført på baggrund af 

målopfyldelse for faget samt elevens engagement og aktive deltagelse herunder fremmøde. 
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