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Indledning 

Grundforløbsprøven tager udgangspunkt i en helhedsorienteret tænkning, der afspejler den 

praksis som eleverne skal bruge deres teoretiske og praktiske færdigheder i. 

For at styrke elevernes mulighed for at udveksle viden og erfaring i eksamensforløbet tager 

forløbet udgangspunkt i kollaborativ tænkning, således at eleverne i hele forløbet, inklusiv 

eksamen, arbejder i grupper.1 

Prøven er tilrettelagt så eleven kan få mulighed for at vise sine færdigheder og kunnen gennem 

problemløsende og praktisk handlingsorienteret arbejde med afsæt i et scenarie. 

Formål 

Grundforløb 2 er et indledende praksisnært forløb, der specifikt retter sig mod uddannelsen til 

social og sundhedshjælper og har til formål at lede eleven til opfyldelse af de adgangskrav, der 

stilles ved overgangen til skoleundervisningen på hovedforløbet. 

Prøven skal give eleven mulighed for, med et fagligt fokus, at demonstrere kompetencer inden 

for det uddannelsesspecifikke fag. Eleven skal berøre minimum tre kompetencemål, der er 

relevante for eksaminationsgrundlaget. Eleven skal ikke nødvendigvis berøre alle udvalgte 

væsentlige mål for at bestå. 

Kompetencemål: 

 

1) anvende faglig kommunikation i forklaring af borgerens forløb i social- og sundhedsvæsenet 

og faggruppens rolle heri, 

2) forstå og forklare rammerne for den rehabiliterende tilgang, herunder faggruppens funktion 

i forhold til at støtte borgeren i mestring af eget liv, 

3) forklare hvordan man kan igangsætte og understøtte sundhedsfremmende og 

sygdomsforebyggende aktiviteter, 

4) vejlede borgeren i brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede og støtte 

borgere i kontakten med det digitale Danmark, 

5) kommunikere med borgere og pårørende på en etisk og respektfuld måde, herunder 

medvirke til at forebygge konflikter i jobudøvelsen, 

6) udvise motivation og tage aktivt ansvar for egen læring med fokus på egne ressourcer og 

begrænsninger og 

7) udøve jobfunktionen under hensynstagen til de sikkerhedsmæssige, arbejdsmiljømæssige, 

ergonomiske og hygiejniske principper. 

 

                                                             

1 Eleverne har også mulighed for at gå til individuel prøve. Se afsnittet ”Prøveform” 
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Forudsætning for prøven  

For at eleven kan aflægge grundforløbsprøven, skal eleven have deltaget i undervisningen. 
Elever, der er tilmeldt grundforløbet, har adgang til prøven uanset standpunkt i det 

uddannelsesspecifikke fag. 

Prøveform  

Eleverne kan vælge enten at gå til individuel prøve eller gruppeprøve. 

 

Ved gruppeprøve må der højst være tre elever i hver gruppe. Grupperne sammensættes efter 

aftale mellem elever og vejleder. 

For at gå til gruppeprøve skal eleverne have forberedt sig sammen. En elev kan vælge at gå til 

individuel prøve i en opgave, der er udarbejdet i en gruppe.  

 

Eleven trækker et scenarie ved lodtrækning. Ved lodtrækningen skal eleven kunne vælge mellem 

mindst 4 valgmuligheder. Hvert scenarie må kun optræde 3 gange. 

Prøvens tilrettelæggelse 

Der afsættes 7 dage til forberedelse af eksaminationen, der tager udgangspunkt i et lærer-

udarbejdet scenarie med relevante problemstillinger inden for området. Eksaminationen foregår 

som et praktisk værksted med f.eks. rollespil og simulationer kombineret med mindre teoretiske 

oplæg fra eleverne, som understøtter de valgte rollespil, simulationer o. lign. 

 

Eksaminationen foregår som en dialog mellem elever og eksaminator. 

 

Eleven/gruppen udarbejder en disposition: 

Dispositionen indeholder en oversigt over hvilke punkter eleven/gruppen vil gennemgå praktisk 

og/eller mundtlig under eksaminationen. 

Ved gruppeprøve skal det endvidere fremgå, hvilken elev der har ansvaret for teoretisk at 

præsentere det enkelte punkt under eksaminationen 

Eleven/Gruppen sender dispositionen elektronisk som en PDF fil på 5. dagen i projektperioden, 

senest kl. 12.00. Eleven/gruppen kan ikke gå til prøve, hvis dispositionen ikke er afleveret 

rettidigt. 

Tidslinje: 

Eksamensforløbet varer 10 dage, inkl. trækning, eksamen og afslutning:  

1.dag:  Gruppedannelse, intro. Grupperne trækker på skift ét scenarie kl. 10.00 

1-5.dag:  Vejledning, minimum 3 gange 

5.dag:  Elektronisk aflevering af disposition for eksamination senest kl. 12.00. 

6-7.dag:  Ingen vejledning  

8.dag:  Prøve 

9.dag:  Prøve 

10.dag:  Afslutning 
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Vejledning 

Vejledning i projektperioden planlægges på baggrund af en oversigt over undervisernes 

vejledningstider. 

Eleven/gruppen skal som minimum aftale 3 vejledningssamtaler med vejleder på udarbejdelse 

af disposition. Det forventes at eleven/gruppen møder forberedt til vejledning.  

Vejledningen skal foregå på skolen med mindre andet er aftalt med vejleder. 

Eksaminationsgrundlag 

Eksaminationsgrundlaget tones mod kompetenceområdet for social- og 

sundhedshjælperuddannelsen:  

Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det 

primærkommunale område.  

 

Eksaminationsgrundlaget skal være en praktisk funderet opgave og give eleven mulighed for at:  

 Præsentere en grundlæggende faglig viden.  

 Demonstrere et forberedt praksiseksempel af en kendt situation 

 Demonstrere en grundlæggende evne til at reflektere over teori og praksiseksempel 

 

Under forberedelsen arbejder eleverne individuelt eller i grupper. Eleven kan gøre brug af digitale 

hjælpemidler, bøger og andet materiale udleveret i undervisningen samt egne noter.  

Elevernes fremlæggelse under prøven skal indeholde et digitalt element af maksimalt 2-3 

minutters varighed pr. elev i gruppen. 

Prøveafvikling 

Prøven foregår ud fra metoden SKILLS, som en kombination af praktisk udførelse og samtale 

mellem elever og eksaminator, med fokus på kompetencemålene. Prøven tager udgangspunkt i 

elevens oplæg. Den efterfølgende dialog kan omfatte alle mål, så eleven prøves bredt i faget. 

Eleven behøver ikke nødvendigvis berøre alle mål for at bestå. 

 

Eleven/gruppen er ansvarlig for at medbringe relevante hjælpemidler og rekvisitter til brug under 

den planlagte eksamination. Elevernes oplæg varer ca. halvdelen af eksaminationstiden og 

resten at tiden foregår som en dialog mellem eleverne og eksaminator. Scenariet er bredt 

formuleret og giver eleverne mulighed for at udvælge og handle på relevante problemstillinger, 

som de ønsker at afdække praktisk og teoretisk. 

Ved gruppeprøve vurderes eleverne individuelt i forhold til målene for prøven med baggrund i 

den mundtlige og praktiske præstation. Bliver en af gruppemedlemmerne syge, afkortes 

eksaminationen tilsvarende. Den resterende del af gruppen skal ikke afholde det syge 

medlems scenarie. Scenariet udgår af eksaminationen. 

Senest to skoledage før prøven afholdes, skal eleverne kende tidspunktet for prøveforløbet. 
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Eksaminationens varighed: 

Antal elever Varighed inklusiv votering 

1 elev 30 minutter 

2 elever 60 minutter 

3 elever 90 minutter 

 

Bedømmelsesgrundlag 

Bedømmelsesgrundlaget er den mundtlige og praktiske præstation ved prøveafholdelse.  

Hver elev bedømmes individuelt ud fra: 

 Elevens mundtlige præstation 

 Elevens praktiske udførelse og færdigheder med faglige begrundelser 

 Om borgeren er i centrum og om handlingerne begrundes med teori 

 Om eleven selv kan vægte hvilke mål, der er relevante at bruge i forhold til det konkrete 

scenarie 

 Om alle relevante mål inddrages på relevant vis 

Det er eksaminators pligt at sikre, at alle relevante mål inddrages i eksaminationen. 

Det er den samlede helhedsvurdering, der kommer til udtryk i bedømmelsen. 

Votering 

Elevens demonstration af opnåede kompetencer vurderes op imod målene for prøven. 

Eksaminator meddeler eleven den opnåede bedømmelse inden for de afsatte 30 minutter pr. 

elev. 

Prøven bedømmes bestået/ikke bestået, jf. gældende bekendtgørelse. 

Bedømmelseskriterier 

Grundforløbsprøven bedømmes bestået/ikke bestået.  

 

Kravet for at bestå er, at eleven på grundlæggende niveau demonstrerer kompetencer inden for 

det udsnit af mål, der er relevante for elevens eksaminationsgrundlag. Der kan således være 

kompetencemål, som ikke bliver berørt under eksaminationen. Eleven behøver ikke 

nødvendigvis berøre alle mål for at bestå. 

 

Bedømmelsen sker alene på grundlag af den mundtlige præstation. 

 

For at opnå bedømmelsen ”bestået” lægges der i bedømmelsen særlig vægt på, at eleven på 

grundlæggende niveau kan opfylde nedenstående kriterier. Såfremt elevens præstation ud fra 

helhedsvurdering på et eller flere punkter vurderes at være utilstrækkelig, jf. kolonnen 

”væsentlige mangler” nedenfor, medfører dette bedømmelsen ”ikke bestået” 
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Bestået Væsentlige mangler 

Demonstrere en basal faglig viden 

Eleven viser en grundlæggende forståelse 

for teori og begreber i sin formidling af egne 

overvejelser, som er relevante for omsorg, 

pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende 

perspektiv inden for det primærkommunale 

område. 

Eleven viser utilstrækkelig forståelse for teori og 

begreber i sin formidling af egne overvejelser, 

som er relevante for omsorg, pleje og praktisk 

hjælp i et rehabiliterende perspektiv inden for det 

primærkommunale område. 

Referere til metodiske tilgange 

Eleven kan i afgrænset omfang forklare 

valgte metodiske tilgange, der er relevante 

for borgere i det primærkommunale 

område. 

Eleven kan ikke i tilstrækkeligt omfang forklare 

valgte metodiske tilgange, der er relevante for 

borgere i det primærkommunale område. 

Benytte fagudtryk og fagbegreber i et afgrænset omfang 

Eleven demonstrerer et grundlæggende 

kendskab til relevante fagudtryk og 

fagbegreber inden for et rehabiliterende 

perspektiv. 

Eleven demonstrerer et utilstrækkeligt kendskab 

til relevante fagudtryk og fagbegreber inden for et 

rehabiliterende perspektiv. 

Foretage etiske overvejelser og udvise respekt for andre mennesker   

Eleven demonstrerer respekt for andre og 

en basal forståelse af relevante etiske 

problemstillinger i mødet med borgere, 

pårørende og kolleger. 

Eleven demonstrerer utilstrækkelig respekt for 

andre og forståelse af relevante etiske 

problemstillinger i mødet med borgere, pårørende 

og kolleger. 

Skelne mellem fagsprog og hverdagssprog i den professionelle kommunikation 

Eleven demonstrerer evnen til at skelne 

mellem fagsprog og hverdagssprog i et 

afgrænset omfang i relation til borgere, 

pårørende, kolleger og øvrige 

samarbejdspartnere. 

Eleven demonstrerer ikke i tilstrækkelig grad 

evnen til at skelne mellem fagsprog og 

hverdagssprog i relation til borgere, pårørende, 

kolleger og øvrige samarbejdspartnere. 

 

Eksaminator 

En af skolens undervisere. Eksaminator leder eksaminationen og meddeler eleven bedømmelsen 

bestået/ikke bestået. 

Censor 

Udpeges af skolen. Det skal være en person fra praksis med viden inden for området omsorg, 

sundhed og pædagogik. 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 højst aflægge prøven 

to gange. Skolen fastsætter tidspunktet for omprøve i samarbejde med eleven. Omprøven vil 

normalt blive afviklet inden for 14 dage efter prøven. 
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Ved omprøve eksamineres eleven, som ved den ordinære prøve, med udgangspunkt i tidligere 

udtrukne scenarie og den case scenariet tilknytter sig til. Eksaminator vil normalt være den 

samme som ved prøven. Der udpeges en anden censor. 

Ved sygdom 

Hvis eleven på grund af dokumenteret sygdom (lægeattest) er forhindret i at deltage i eller 

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

efter regler som ved den ordinære prøve. Hvis eleven har deltaget i den indledende del af prøven, 

skal eleven ikke til prøve i nyt scenarie og en ny case, men følger reglerne som ved omprøve. 

Prøven afholdes hurtigst muligt efter overstået sygdom.  

 

 

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

 Kun kommende eksaminatorer og skolens ledelse kan overvære voteringen. 

 

 

 

  


