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Prøvevejledning til uddannelsesspecifikke fag,  

social og sundhedshjælperuddannelsen  
 

Mål 

Målet er at eleven gennem prøven demonstrerer sin viden, sine færdigheder samt holdninger 

og etiske overvejelser inden for det udtrukne uddannelsesspecifikke fag, svarende til målene 

for faget. 

 

Forudsætning for prøven 

For at eleven kan indstilles til prøve i de uddannelsesspecifikke fag, skal eleven have deltaget i 

undervisningen.  

 

Ministeriet udtrækker fagene til de bekendtgjorte prøvehold. Tidligst 3 uger før prøveforløbets 

start offentliggøres det på MOODLE ZBC, om faget er udtrukket til prøve. 

 

Prøveform  

Prøven er individuel og mundtlig. 

 

Forberedelse til prøven kan foregå individuelt eller i selvvalgte grupper. 

    

Eleven trækker en borgerbeskrivelse med en problemformulering ved lodtrækning. Ved 

lodtrækningen skal eleven kunne vælge mellem mindst 4 valgmuligheder. Hver borger-

beskrivelse må kun optræde 3 gange. 

 

Eksaminator er ansvarlig for, at borgerbeskrivelsens problemformulering tager udgangspunkt i 

praksis og er dækkende for det uddannelsesspecifikke fags indhold og mål.  

 

Ved lodtrækningen skal eksaminator og institutionens leder eller anden udpeget være til stede 

jf. gældende lovgivning. 

 

Eksaminationsgrundlag 

Eleven arbejder med borgerbeskrivelsen med en problemformulering. Grundlaget for prøven er 

elevens egen beskrivelse af foreslåede handlinger i forhold til borgerbeskrivelsen med fagets 

teori. 

 

Prøvens tilrettelæggelse 

Prøven afholdes i skoleperiode 4. 

 

Prøven afvikles over 3 dage. 

 

1. dag trækker eleven en borgerbeskrivelse med en problemformulering. Eksaminator eller 

anden underviser er til stede første lektion for evt. afklarende spørgsmål. Forberedelse til 

prøven er i øvrigt uden lærervejledning. 

 

 Med udgangspunkt i borgerbeskrivelsen og fagets mål beskriver eleven/gruppen hvilke 

handlinger, der kan planlægges og udføres hos borgeren. I den mundtlige eksamination 

begrunder eleven de foreslåede handlinger med fagets teori samt egne holdninger og 

etiske overvejelser. 

 

2. dag forbereder eleven/gruppen sig fortsat. 
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3. dag afvikles prøven. 

 

 

Prøveafvikling 

Til prøven afsættes 30 minutter inkl. votering og karakterfastsættelse. 

 

De første max. 5 minutter afsættes til elevens oplæg.  

 

Prøven foregår som en samtale mellem eksaminator og elev ud fra elevens oplæg, 

borgerbeskrivelse med problemformulering og målene for det uddannelsesspecifikke fag.  

Eleven kan medbringe borgerbeskrivelse og noter til prøven. 

 

Senest 2 skoledage før prøven afholdes, skal eleven kende tidspunktet for prøveforløbet.  

Tidspunkterne planlægges af uddannelsesleder i samarbejde med elevadministrationen, selve 

prøveafviklingen starter normalt kl. 8.45. 

 

Bedømmelsesgrundlag 

Med udgangspunkt i borgerbeskrivelsen med en problemstilling samt fagets mål fremlægger 

eleven i en dialog med eksaminator hvilke handlinger, der kan planlægges og udføres hos 

borgeren. I den mundtlige eksamination begrunder eleven de forslåede handlinger med fagets 

teori samt elevens holdninger og etiske overvejelser. 

 

Eleven bedømmes ud fra nedenstående: 

 Elevens mundtlige præstation med oplæg. 

 Elevens begrundelse af handlinger og inddragelse af relevant teori. 

 Om eleven selv kan prioritere og udvælge hvilke mål, der er relevante at bruge i forhold 

til den konkrete borgerbeskrivelse, artikel, billede eller filmklip med 

problemstilling/problemformulering og inddrager målene på relevant vis. 

 

Votering 

Elevens faglige standpunkt vurderes op imod målene for det uddannelsesspecifikke fag. I 

bedømmelsen skelnes der mellem om eleven har valgt faget på avanceret- eller ekspert-

niveau i fag, hvor dette er en mulighed. 

Prøven bedømmes efter 7-trins-skalaen, jf. gældende bekendtgørelse. 

 

Eksaminator 

Den fagansvarlige underviser leder eksaminationen 

Censor og eksaminator aftaler inden eksaminationen, hvem der meddeler eleven den opnåede 

karakter. 

 

Censor 

Censor udpeges af skolen eller tildeles ved særlig censur af Ministeriet for børn og 

undervisning. Udpeges censor af skolen skal det være en fagansavarlig underviser fra en 

anden skole, der er bekendt med indhold og niveau på social- og 

sundhedshjælperuddannelsen. 

 

Censor kan stille uddybende spørgsmål til eksaminanden.  

Censors funktion i øvrigt, jf. gældende bekendtgørelse. 

 

Omprøve 

Ved ikke bestået prøve tilbydes eleven normalt en omprøve.  

En elev kan deltage i samme prøve to gange. 
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Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven, den vil normalt afvikles 

inden for 10 arbejdsdage efter prøven. Eksaminator vil normalt være den samme som ved 

første prøve. Der udpeges en ny censor. 

 

Ved omprøve eksamineres eleven efter samme fremgangsmåde som ved den ordinære prøve. 

 

Eleven går til omprøve i en anden borgerbeskrivelse end den først udtrukne.  

Forud for prøven tilbydes eleven en vejledningssamtale med den fagansvarlige 

underviser/eksaminator. 

 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret (evt. lægeerklæring) sygdom er forhindret i at deltage i 

eller gennemføre prøven, tilrettelægger skolen i samråd med eleven en ny prøve, der foregår 

efter regler som ved den ordinære prøve.  

Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom. Prøvetidspunktet fastsættes af skolen. 

 

Henvisninger 

 Mål for det pågældende uddannelsesspecifikke fag, jf. Uddannelsesordningen for 

Social- og sundhedshjælperuddannelsen. 

 Generelle prøvebestemmelser for SOSU ZBC, se relevant udgave på hjemmesiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Prøver er offentlige tilgængelige medmindre andet følger af de praktiske forhold. Kun 

kommende eksaminatorer kan overvære voteringen efter aftale med skolens ledelse. 


