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Formål og opbygning 
 

Formålet  

Formålet med grundforløb 1 er at introducere til erhvervsuddannelserne generelt samt bane vejen for at 

eleven kan vælge den erhvervsfaglige uddannelse, eleven ønsker at blive uddannet indenfor. 

Grundforløb 1 er for den elev, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse, eller senest i august året efter at 

grundskolen er afsluttet.  

Grundforløb 1 er erhvervsintroducerende og giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer, der støtter 

og giver afklaring omkring valg af uddannelse. Grundforløb 1 varer 20 uger (½ år).  

 

SOSU ZBC udbyder Grundforløb 1 inden for hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”. Efter 

grundforløb 1 har eleven adgang til alle erhvervsuddannelse i hele landet. 

 

Valgfag  

Eleven på grundforløb 1 har to ugers valgfag. Formålet med valgfagene er, at eleven kan dygtiggøre sig eller 

få ekstra undervisning inden for områder, hvor eleven har behov for støtte. 

 

Valgfagene er tilrettelagt sådan, at eleven kan vælge imellem undervisning inden for støttefag, bonusfag eller 

grundfag. De udbudte valgfag kan variere på de forskellige afdelinger af SOSU ZBC.  

 

Virksomhedsforlagt undervisning  

Eleven på grundforløb 1 kommer ud i virksomhedsforlagt undervisning (VFU), dvs. at eleven får mulighed 

for at få en fornemmelse for, hvad det vil sige at arbejde inden for børne- og ældreområdet. 

 

Formålet med VFU er, at eleven bliver mere afklaret i forhold til valg af uddannelse inden opstart på 

grundforløb 2. VFU giver endvidere mulighed for at gøre teoriundervisningen mere praksisnær og optimere 

koblingen mellem skole og praktik. 

 

Som elev får man mulighed for at komme ud i VFU to gange i løbet af Grundforløb 1. Den ene gang skal 

eleven i VFU i børneområdet, den anden gang foregår VFU i ældreområdet.  

 

Eleven skal, med udgangspunkt i casearbejde, finde steder, institutioner, plejehjem, arbejdspladser med 

videre, hvor eleven kan komme på besøg og undersøge forskellige problemstillinger.  
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Fag og niveauer – Elever der kommer fra 9. klasse 

Fag  Præstationsstandarder  Vejledende tid  

Grundfag for elever    

Dansk  E-niveau/D-niveau 4 uger  

Engelsk F-niveau/D-niveau  2 uger  

Erhvervsfag 1   

Erhvervsintroduktion  2 uger  

Erhvervsfag 2   

Arbejdspladskultur  1,5 uger  

Praktikpladssøgning  1 uge 

Samfund og sundhed  1,5 uger 

Erhvervsfag 3   

Arbejdsplanlægning og samarbejde Niveau 1 1 uge 

Faglig kommunikation Niveau 1 1 uge 

Faglig dokumentation Niveau 1 1 uge 

Innovation Niveau 2 2 uger 

Metodelære Niveau 1 1 uge 

Valgfag    

Valgfag     2 uger 

I alt 20 uger 

Fag og niveauer – Elever der kommer fra 10. klasse 

Fag  Præstationsstandarder  Vejledende tid  

Grundfag for elever    

Dansk  D-niveau 2 uger  

Engelsk F-niveau/D-niveau  2 uger  

Psykologi F-niveau/E-niveau 2 uger 

Erhvervsfag 1   

Erhvervsintroduktion  2 uger  

Erhvervsfag 2   

Arbejdspladskultur  1,5 uger  

Praktikpladssøgning  1 uge 

Samfund og sundhed  1,5 uger 

Erhvervsfag 3   

Arbejdsplanlægning og samarbejde Niveau 1 1 uge 

Faglig kommunikation Niveau 1 1 uge 

Faglig dokumentation Niveau 1 1 uge 

Innovation Niveau 2 2 uger 

Metodelære Niveau 1 1 uge 

Valgfag    

Valgfag   2 uger 

I alt 20 uger 
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Prøvers antal og placering  

 Uddannelse  Prøve i grundfag  Afsluttende prøve  

Grundforløb 1 EUD • Dansk niveau E eller 

• Engelsk niveau F/D (valgfag) 

Ingen prøve  

   
 


