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Grundforløb plus (GF+)
GF+ er et 10 ugers forløb, der har til formål, at gøre eleven klar til at starte på grundforløb 2. Eleven skal
have 02 i dansk og matematik for at starte på GF+.
På GF+ skal eleven arbejde med erhvervsfag inden for det valgte hovedområde. Eleven vil komme til at
arbejde med erhvervsfaget på forskellige måder. I løbet af GF+ vil eleven dermed blive klogere på, om
eleven ønsker at fortsætte med det valgte erhvervsfag på grundforløb 2.
GF+ består af 5 forskellige temaer, der tilsammen rummer alle de elementer eleven skal skifte bekendtskab
med, inden eleven kan træffe sit uddannelsesvalg. Temaerne er bygget op omkring en række erhvervsfag
som fx arbejdspladskultur og faglige kommunikation samt faget Kombinationsfag. Erhvervsfagene er rettet
mod det konkrete hovedområde. Kombinationsfaget indeholder elementer fra forskellige grundfag, såsom
regning, dansk og samfundsfag. Kombinationsfaget bliver altid brugt i forbindelse med det hovedområde,
som eleven har valgt, så eleven bruger dansk eller regning i de konkrete opgaveløsninger i forhold til faglige
problemstillinger.
I det enkelte tema vil eleven skrifte bekendtskab med mange forskellige pædagogiske metoder. Eleven skal
samarbejde med sine elevkammerater om at løse praktiske opgaver og skal ligeledes løse selvstædige
opgaver. Eleven vil blive undervist i klassesammenhænge og vil modtage vejledning i forbindelse med
praktiske opgaver eller skriftlige produkter. Eleven skal i høj grad også arbejde i værkstedet, hvor eleven skal
afprøve forskellige ting i praksis. I løbet af GF+ vil eleven, udover at arbejde med det konkrete erhvervsfag
eleven har valgt, også komme til at afprøve sig selv i forhold til sit valgte erhvervsfag og om det rent faktisk
er relevant for eleven at gå videre med det valgte erhvervsfag på grundforløb 2.
GF+ afsluttes ikke med en prøve. Erhvervsfagene og kombinationsfaget bliver bedømt ”bestået/ikke
bestået”. Eleven får et bevis, når eleven har gennemført GF+.
I nedenstående findes en oversigt over uddannelsens opbygning samt beskrivelser af de enkelte temaer.
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Grundforløb plus – uddannelsens opbygning

Tema
Tema 1
Tema 2
Tema 3
Tema 4
Tema 5
I alt

Titel
Introduktion til erhvervsfagene
Praktikpladsansøgning
Kultur, sundhed og samfund
Fagrettet projekt
At være fagperson

Varighed
1,5 uge
1,5 uge
2 uger
2,5 uger
2,5 uger
10 uger

Grundforløb plus består af følgende fag:
Erhvervsfag 2 - Arbejdspladskultur
Erhvervsfag 3 – Arbejdsplanlægning og samarbejde
Erhvervsfag 3 – Faglig kommunikation
Erhvervsfag 3 – Metodelære
Kombinationsfag
I alt

Varighed
1,5 uge
0,5 uge
1 uge
1 uge
6 uger
10 uger
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Temaer på Grundforløb plus (GF+)

Tema 1: Introduktion til erhvervsfagene
Temaet indeholder følgende fag:

Erhvervsfag 2 - Arbejdspladskultur: 0,5 uger

Kombinationsfag: 1 uge

Indhold i temaet
I tema 1 skal eleverne først og fremmest introduceres til skolen og til hinanden. Eleverne bliver orienteret om
det faglige indhold de næste 10 uger og bliver introduceret for skolens IT-platforme. Endvidere konstrueres
holdets unikke samarbejdsregler, herunder mobilpolitik, regler for klassens brug af sociale platforme,
makker-ordning, mv.
I løbet af temaet foretages EUD-screening, således at de elever, der har brug for særlig støtte, får dette fra
starten af GF+.
Eleverne bliver introduceret til de erhvervsfag, der er en del af hovedområde/fagretningen. For at skabe en
fællesskabsfølelse eleverne imellem er der i starten fokus på samarbejdsøvelser. Eleverne introduceres til
brugen af deres portfoliomappe.

Læringsindhold:
Eleven:
 Lærer klassekammerater at kende.

Får et indblik i de kommende 10 ugers undervisning.

Lærer hovedområdets uddannelser/indhold at kende.

Bliver afklaret om sine personlige, sociale og faglige kompetencer.

Reflekterer over egen progression og synliggørelse af denne.

Arbejder med sit engagement, motivation, disciplin og aktiv deltagelse.

Lærer at samarbejde og indgå i forskellige gruppekonstellationer.

Bliver en del af makkerpar/buddies/gruppe.

Får kendskab til skolens IT-platforme.

Arbejder med portfolio og inddrager skriftlige og mundtlig fremstillinger.
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Fagmål
I tema 1 arbejdes der med følgende mål:
Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:


Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver (mål 5)

Kombinationsfag:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:




Har sproglige kompetencer, der er en forudsætning for, at eleven kan læse og forstå tekster af
forskellige genrer, der er væsentlige for elevens gennemførelse af de erhvervsfaglige projekter, der
indgår i fagretningen. (mål 2)
Har sproglige kompetencer, der er væsentlige for, at eleven kan fremstille skriftlige eller visuelle
produkter og anvende dette som grundlag for mundtlig fremlæggelse. (mål 3)

Side 6 af 13
Læringsaktiviteter (LUP) til Grundforløb plus for Sundhed, omsorg og pædagogik – redigeret 15 01 2020

Tema 2: Praktikpladssøgning
Temaet indeholder følgende fag:

Kombinationsfag: 1,5 uge

Indhold i temaet
I tema 2 arbejder eleven med praktikpladssøgning. Arbejdet i dette tema handler om at skrive ansøgninger,
udarbejde et CV samt præsentere sig selv ved en jobsamtale. Eleven skal også snuse til praksis enten
gennem besøg af praktikken eller gennem praksisnær undervisning. Eleven vil ligeledes få mulighed for at
møde elever fra grundforløb 2 samt hovedforløbet.

Læringsindhold:
Eleven:
 Arbejder med at beskrive forskellige typer af virksomheder og praktikmuligheder, herunder
forskellige aftaleformer.
 Beskriver egne kompetencer og sætter personlige uddannelsesmål.
 Lægger en målrettet plan for praktikpladssøgning.
 Bruger forskellige metoder og værktøjer til at dokumentere og formidle sine kompetencer ved
skriftlige ansøgninger og mundtlige samtaler, herunder anvender eleven obligatoriske it-værktøjer.
 Anvender værktøjer til at opbygge netværk.
 Evaluerer egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker, egne kompetencer og
efterspørgslen på arbejdsmarkedet.

Arbejder med portfolio og inddrager skriftlige og mundtlig fremstillinger.

Fagmål:
I tema 2 arbejdes der med følgende mål:
Kombinationsfag:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:
 Har sproglige kompetencer, der er væsentlige for, at eleven kan fremstille skriftlige eller visuelle
produkter og anvende dette som grundlag for mundtlig fremlæggelse. (mål 3)
 Kan indgå i konstruktiv dialog og kommunikere løsningsorienteret i et fagligt samarbejde, herunder
deltage i et jobinterview. (mål 4)
Kan beskrive egne kompetencer og lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning. Sætte
personlige uddannelsesmål og evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker,
egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. (mål 7)
 Kan skrive en praktikpladsansøgning. (mål 8)
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Tema 3: Kultur, sundhed og samfund
Temaet indeholder følgende fag:

Kombinationsfag: 2 uger

Indhold i temaet
I tema 3 arbejdes der med samfundsfaglige emner. Eleven skal arbejde med grundlæggende
samfundsforhold samt aktuelle samfundsmæssige problemstillinger. Der arbejdes med kulturbegrebet på et
samfundsmæssig plan og for den enkelte.
Der arbejdes med levevilkår, de sundhedsmæssige konsekvenser af forskellige økonomiske livsvilkår samt
livsstilsfaktorers påvirkninger for den enkeltes sundhed.
Eleven skal aktivt tage stilling til, hvordan man som borger kan påvirke samfundet, samt hvordan
samfundsmæssige strukturer påvirker ens privatøkonomi.

Læringsindhold:
Eleven:
 Får viden om samfundet og får en forståelse for samfundets opbygning og kulturelle strukturer.
 Lærer om demokrati og dét at være en aktiv deltager heri.
 Får indsigt i hvordan man er erhvervsfagligaktør i samfundet og diskuterer grundlæggende.
samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige problemstillinger.
 Reflekterer over egen rolle og indflydelsesmuligheder i samfundet.
 Bearbejder enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem samfundsudviklingen og
udviklingen i virksomhederne, herunder de sundheds- og miljømæssige aspekter.
 Reflekterer over egen rolle og indflydelsesmuligheder på arbejdsmarkedet ud fra viden om
virksomheder og organisationer samt deres regulering i det fagretslige system.
 Forklarer betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår og sundhed, herunder
privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer som personlig hygiejne, kost og fysisk form.
 Får kendskab til matematik i arbejdslivet ved fx lønsedler, budgetter og årsopgørelser.
 Arbejder med portfolio og inddrager skriftlige og mundtlig fremstillinger.

Fagmål:
I tema 3 arbejdes der med følgende mål:
Kombinationsfag:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:




Har færdigheder i regning, der er en forudsætning for elevens gennemførelse af de erhvervsfaglige
projekter, der indgår i fagretningen samt færdigheder i regning, der er væsentlige for elevens
forståelse af lønsedler, årsopgørelse og andre væsentlige begreber i arbejdslivet. (mål 1)
Har sproglige kompetencer, der er en forudsætning for, at eleven kan læse og forstå tekster af
forskellige genrer, der er væsentlige for elevens gennemførelse af de erhvervsfaglige projekter, der
indgår i fagretningen. (mål 2)
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Kan indgå i dialog om grundlæggende samfundsforhold og aktuelle samfundsmæssige
problemstillinger, herunder reflektere over egen rolle og indflydelsesmuligheder. (mål 5)
Kan forklare betydningen af faktorer, der påvirker den enkeltes levevilkår, herunder
privatøkonomiske forhold og livsstilsfaktorer, som personlig hygiejne, kost og fysisk form set i
relation til det arbejdsmarked som fagretningen retter sig mod. (mål 6)
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Tema 4: Fagrettet projekt
Temaet indeholder følgende fag:

Erhvervsfag 2 – Faglig kommunikation: 1 uge

Erhvervsfag 3 – Arbejdsplanlægning og samarbejde: 0,5 uge

Kombinationsfag: 1 uge

Indhold i temaet
Eleven skal arbejde med et fagrettet projekt. Projektet omhandler det fagområde eleven har valgt, at søge
ind på, på grundforløb 2. Praktikpladsansøgning og udarbejdelse af CV er endnu engang i fokus. Centrale
elementer er ligeledes den faglige kommunikation og fagudtryk. Eleven vil få mulighed for at fordybe sig
praksisrelateret med det fagområde eleven har valgt. Besøg i praksis kan være en del af det fagrettede
projekt.
Ved afslutningen af temaet fremlægger eleven det fagrettede projekt.

Læringsindhold:
Eleven arbejder med nedenstående læringsindhold i forhold til Sundhed, omsorg og pædagogik:
Eleven:
 Forklarer og anvender eksisterende faglig dokumentation i en praktisk arbejdsproces.
 Udarbejder relevant faglig dokumentation.
 Dokumenterer og formidler egne arbejdsprocesser, metoder og resultater.
 Evaluerer egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater.
 Vurderer forskellige former for faglig dokumentations anvendelighed i forskellige faglige
sammenhænge.
 Forstår og anvender faglige udtryk og begreber.
 Analyserer, beskriver og kommunikerer faglige forhold, der er relevante i forhold til fagretningen.
 Søger og anvender relevante informationer og procedurebeskrivelser.
 Vurderer forskellige samarbejds- og kommunikationsformer.
 Analyserer forskellige kommunikationsprocesser på baggrund af grundlæggende
kommunikationsmodeller, fx afsender-modtager, envejs- og tovejskommunikation.
 Skelner mellem kommunikation i forskellige medier, f.eks. sms, tale, og skriftlig kommunikation.
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Fagmål:
I tema 4 arbejder der med følgende mål:
Erhvervsfag 2 – Faglig kommunikation:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:





Forstå og anvende faglige udtryk og begreber. (mål 1)
Analysere, beskrive og kommunikere faglige forhold, der relevante i forhold til fagretningen. (mål 2)
Søge og anvende relevante informationer og procedurebeskrivelser. (mål 3)
Vælge kommunikationsformer og - metoder, der er afpasset modtageren. (mål 4)

Erhvervsfag 3 – Arbejdsplanlægning og samarbejde:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:





Planlægge, koordinere og udføre en arbejdsproces. (mål 1)
Anvende planlægningsværktøjer- og metoder (mål 3)
Samarbejde med andre om løsning af opgaver. (mål 5)
Fungere i forskellige samarbejdssituationer. (mål 6)

Kombinationsfag:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:









Har færdigheder i regning, der er en forudsætning for elevens gennemførelse af de erhvervsfaglige
projekter, der indgår i fagretningen samt færdigheder i regning, der er væsentlige for elevens
forståelse af lønsedler, årsopgørelse og andre væsentlige begreber i arbejdslivet. (mål 1)
Har sproglige kompetencer, der er en forudsætning for, at eleven kan læse og forstå tekster af
forskellige genrer, der er væsentlige for elevens gennemførelse af de erhvervsfaglige projekter, der
indgår i fagretningen. (mål 2)
Har sproglige kompetencer, der er væsentlige for, at eleven kan fremstille skriftlige eller visuelle
produkter og anvende dette som grundlag for mundtlig fremlæggelse. (mål 3)
Kan beskrive egne kompetencer og lægge en målrettet plan for praktikpladssøgning. Sætte
personlige uddannelsesmål og evaluere egen praktikpladssøgning i forhold til uddannelsesønsker,
egne kompetencer og efterspørgslen på arbejdsmarkedet. (mål 7)
Kan skrive en praktikpladsansøgning. (mål 8)
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Tema 5: At være fagperson
Temaet indeholder følgende fag:

Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur: 1 uge

Erhvervsfag 3 – Metodelære: 1 uge

Kombinationsfag: 0,5 uge

Indhold i temaet
I tema 5 arbejder eleven med det fag, som eleven vil søge ind på efter GF+. Eleven skal bl.a. arbejde med
arbejdspladsen ud fra arbejdspladskultur og elevens egen rolle i forhold til at få samarbejdet på
arbejdspladsen til at fungere. Eleven skal dermed helt konkret arbejde med det praksisfelt, eleven bliver en
del af.

Læringsindhold
Eleven:
 Arbejder med arbejdspladskulturen inden for sit fagområde.
 Introduceres til planlægning og tilrettelæggelse af arbejdsprocesser.
 Arbejder målrettet med forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces.
 Reflekterer over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver.
 Reflekterer over anvendelsen af faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given
situation.
 Arbejder med fagets fagudtryk og deres relevans og brug i konkrete sammenhænge.
 Inddrager parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet i fagets metoder.
 Arbejder med portfolio og inddrager skriftlige og mundtlig fremstillinger i forhold til arbejdsprocesser
og metoder.
 Evaluerer egne og andre elevers arbejdsprocesser, metoder og resultater.

Fagmål:
I tema 5 arbejdes der med følgende mål:
Erhvervsfag 2 – Arbejdspladskultur:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:







Anvende forståelse hvordan en produktiv og inkluderende arbejdspladskultur kan skabes. (mål 1)
Anvende forståelse for samarbejde og samspils betydning i en arbejdsproces. (mål 2)
Planlægge og tilrettelægge enkle arbejdsprocesser. (mål 3)
Diskutere arbejdspsykologiske emner og interkulturelle faktorers indflydelse på menneskers adfærd.
(mål 4)
Reflektere over egen rolle og egen deltagelse i samarbejde om arbejdsopgaver. (mål 5)
Forholde sig hensigtsmæssigt til enkle og overskuelige eksempler på samspillet mellem den enkelte
medarbejder og virksomheden. (mål 6)
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Erhvervsfag 3 – Metodelære:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:






Vælge og praktisk anvende de faglige arbejdsmetoder, der er mest hensigtsmæssige i en given
situation. (mål 1)
Forklare og skelne mellem forskellige fagmetoder og deres relevans i konkrete sammenhænge. (mål
2)
Diskutere forskellige fagmetoder i forhold til parametre som miljø, sikkerhed og kvalitet. (mål 3)
Dokumentere egne arbejdsprocesser og metoder. (mål 4)
Anvende evalueringsværktøjer til evaluering af egen praktiske arbejdsproces. (mål 5)

Kombinationsfag:
Undervisningens mål er, at eleven på grundlæggende niveau kan:






Har færdigheder i regning, der er en forudsætning for elevens gennemførelse af de erhvervsfaglige
projekter, der indgår i fagretningen samt færdigheder i regning, der er væsentlige for elevens
forståelse af lønsedler, årsopgørelse og andre væsentlige begreber i arbejdslivet. (mål 1)
Har sproglige kompetencer, der er en forudsætning for, at eleven kan læse og forstå tekster af
forskellige genrer, der er væsentlige for elevens gennemførelse af de erhvervsfaglige projekter, der
indgår i fagretningen. (mål 2)
Har sproglige kompetencer, der er væsentlige for, at eleven kan fremstille skriftlige eller visuelle
produkter og anvende dette som grundlag for mundtlig fremlæggelse. (mål 3)
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