
 

ontoruddannelse med specialer (eux) GF2 



 

Ny forenklet LUP  
 

Uddannelse: Kontoruddannelse med specialer inkl. eux 

Varighed: 20 uger  

Links til mål: 

 Uddannelsesbekendtgørelse §3: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/417  

 Fagbilag, vejledninger og prøver: https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-

laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger 

Undervisningen på grundforløb 2 (GF2) begynder med dannelse af relationer og introduktion til de 20 ugers 

grundforløbsundervisning.  

Eleverne introduceres i løbet af de første par dage til skolens digitale platforme. Læsevejlederne 

gennemgår skolens læse- og skriveteknologier og forklarer, hvordan der linkes til forklarende 

videomateriale på de digitale platforme, samt hvor dette materiale forefindes. Eleverne har herefter 

mulighed for at inddrage disse værktøjer i forskellige fag, eller når de skal lave en opgave/projekt. 

For at sikre at eleverne oplever en kontinuerlig og sammenhængende undervisning i det uddannelses 

specifikke fag på 5 uger (USF), udarbejder lærerteamet for holdet inden opstart et fælles 

undervisningsforløb, hvor det fremgår hvilke opgaver, eleverne skal arbejde med, og hvornår forskellige 

emner, opgaver, projekter og cases forventes at indgå i undervisningen. Alle lærere tilføjer løbende en 

kommentar i dokumentet, så den næste lærer ved, om den aftalte plan holder. Lærerteamet justerer 

undervisningsforløbet løbende og som minimum på deres teammøde 1 gang om måneden. 

 

Fagligt indhold i det uddannelsesspecifikke fag 

Grundforløb 2 på kontoruddannelsen tilrettelægges med det uddannelsesspecifikke fag som 

omdrejningspunktet. Undervisningen foregår i et tæt samarbejde mellem USF og de 5 grundfag på niveau 

C. Fagene afvikles sideløbende, dog vil grundfagene have størst vægt i starten, så eleverne får de teoretiske 

oplæg, inden de skal arbejde med deres cases og deres praksis. 

USF inddeles tidsmæssigt i perioder kaldet Opstart 1, Opstart 2, Drift 1, Drift 2, Messe og Drift 3.  

Skemaet herunder viser de forskellige perioder med emner, og hvordan tværfaglige emner fra grundfagene 

inddrages. USF har en samlet varighed på 5 uger og elementerne fra grundfagsmålene skal ses som et 

overlap af mål mellem USF og grundfagene. 

Periode Emner i USF Tværfaglighed ift. grundfagene 

Opstart 1: 
 

Velkomst, gruppearbejde, virksomheder, en 
idé opstår, hvad siger loven, interne og 
eksterne sider, hvem er kunderne, strategi, 
indretning af arbejdspladsen samt et 
statusmøde 

Afsætning C: Distributionskæde, lovgivning, 
efterspørgsel. 
Virksomhedsøkonomi C: Virksomhedstyper. 
Erhvervsinformatik C: GDPR lovgivning 

Opstart 2: 
 

Intro til SIMU, Product, Place, Price, 
Promotion, budget, personligt salg, klar til 
drift, forretningsplan samt to statusmøder 

Afsætning C: Marketingmix. 
Virksomhedsøkonomi C: Budgetter. 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/417
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger


 

Periode Emner i USF Tværfaglighed ift. grundfagene 

Drift 1: 
 

Bogføring, Space management, åbning, 
markedsføringsplan og digital markedsføring 
i EcomTrainer, netværk, regnskabsafslutning 
samt to statusmøder 

Afsætning C: Markedsføringsplan 
Virksomhedsøkonomi C: Regnskab og 
omkostninger 

Drift 2: 
 

Samarbejdspartnere, miljø, nyt job, 
overgang til selskab samt et statusmøde 

Virksomhedsøkonomi C: Ejerformer  

Messe: 
 

Messer, merchandise, kropssprog, 
planlægning, markedsføringsmateriale, 
opstilling af stand, afholdelse af messe, 
afslutning samt et statusmøde 

Afsætning C: online markedsføring 
 

Drift 3: 
 

Konkurrentanalyse, handel på kredit, 
international handel, markedsanalyse, 
eftersalg, regnskabsanalyse, opstart af 
produktion i teori, samt to statusmøder 

Afsætning C: Udbud, service og 
kundebetjening. 
Virksomhedsøkonomi: Nøgletal, køb og salg 
på kredit. 

 

Den sidste uge af GF2 arbejder eleverne med deres grundforløbsprojekt til den afsluttende prøve, som er 

beskrevet i den Fælles nationale standard. Se standard her (her henvises til fælles national standard) 

I USF forløbet sætter eleverne deres teoretiske viden fra både USF og grundfagene ind i den praksis, der er 

gældende for branchens udøvere og de sammenhænge, som forefindes i branchens virkelighed. Der 

anvendes et digitalt undervisningsmateriale, der sammen med et webbaserede simuleringssystem fungerer 

som det bærende undervisningsmateriale. 

Det webbaserede simuleringssystem og en praktisk afholdt messe samler fagene i et tværfagligt og 

helhedsorienteret forløb, hvor eleverne gennem en simulationsvirksomhed øver indkøb, markedsføring, 

bogføring, regnskab, fakturering, styring af varelager, prisfastsætter og arbejder med betalingsfrister. 

Undervisningen i USF tager udgangspunkt i forskellige cases, og der inddrages løbende lokale virksomheder 

i undervisningen fx gennem et kort videoopkald til eller et fysisk besøg på en virksomhed. Eleverne arbejder 

inden for et selvvalgt område/ virksomhed med, behandling af data, digitale processer, målgrupper og 

kommunikation. Det faglige indhold forgår som et miks af teoretisk gennemgang i sammenhæng 

med/forlængelse af undervisningen i grundfagene, og praktisk arbejde med det webbaserede 

simuleringssystem.  

Undervisning tager i alle fag udgangspunkt i før-, under- og eftermetoden, hvilket understøttes af det 

digitaliserede undervisningsmateriale og gennem dialog med eleverne. Eleverne skal fx før den konkrete 

lektion eller opgave fortælle eller skrive ned, hvad kender de til emnet, og om de har mødt emnet i et af 

grundfagene. Under-metoden er elevernes arbejde med fx projekter og cases, hvor efter-metoden styrker 

elevernes refleksion over egen læring fx gennem øvelser (et virtuel krydsord, spil eller anden form for 

gamification), der kobler teori til praksis eller repetition af den faglige teori. 

I de forskellige undervisningssituationer differentieres ved hjælp af fx klasse- og gruppeundervisning, 

opgavetyper, arbejdsmetoder og hjælpemidler. For de fagligt stærke elever, eller de elever som ønsker at 

dygtiggøre sig, tilbydes tillægsmaterialer i form af film, artikler mm. til fordybelse af faglige emner. Lærerne 

vurderer desuden løbende, om der skal tilføjes eller fjernes ordre i det webbaseret simuleringssystem, fx 

får elever, der har brug for mere tid til opgaverne, færre ordre i simuleringssystemet, og stærke elever får 

flere ordre. Op og nedjusteringen af ordre ændrer opgavernes sværhedsgrad, da fx flere ordre giver mere 

indkøb, større lager, flere regninger og større kompleksitet i regnskabet. 



 

Evaluering og feedback 
I USF foregår evaluering og feedback både løbende, midtvejs og som afsluttende. 

Elevens klasselærer gennemfører individuelle evalueringssamtaler med eleven efter opstart 2 og 

gennemført messe, hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. På 

møderne gives der mundtlig og individuel feedback til eleven om dennes præsentation og feedforward ift. 

hvilke mål, der er essentielle for elevens fremadrettede læring. Samtalen tager udgangspunkt i elevernes 

portfolio, selvevalueringen, afleverede opgaver og deres præstation på klassen. 

Klasselæreren holder desuden individuelle samtaler af 10 minutters varighed med eleven 2 gange i løbet af 

grundforløbet (midtvejs og afsluttende inden grundforløbsprøven). Samtalerne har til formål at drøfte 

elevens udvikling, særlige behov og/ eller elevens generelle præstation.  

 

Dokumentation 
Eleverne arbejder løbende med en individuel arbejdsportfolio, der dokumenterer opnåelse af kompetencer 

i forhold til uddannelsesretning, fremtidige jobsituation i erhvervslivet samt personlige udvikling.  

Eleven opbygger og opdaterer løbende sin arbejdsportfolio i henhold til de gennemførte opgaver og 

præsenterer portfolioen på individuelle statusmøder med underviseren. Ved afslutning af en 

undervisningsperiode og som en del af arbejdsportfolioen, udarbejder eleverne en selvevaluering ift. sin 

faglige udvikling.  

 

Afsluttende bedømmelse 
Bedømmelsesgrundlaget i USF faget tager udgangspunkt i elevens dokumentation i faget, elevens 

fremlæggelser. Bedømmelsen sker i forhold til fastsatte bedømmelseskriterier i den fælles nationale 

standard.  

 

Grundforløbsprøve 
Grundforløbsprøven afholdes i den sidste uge på grundforløbet.  

Grundforløbsprøven følger bedømmelsesgrundlaget og bedømmelseskriterierne fra den fælles national 

standard. Se standard her (her indsættes et link til den nationale standard) 

Eleverne arbejder i den sidste uge op til grundforløbsprøven med deres grundforløbsprojekt. Eleverne skal 

løse 3 delopgaver i en virksomhed inden for de tre kompetenceområder; kommunikation, databehandling 

og kvalitet og service. Opgaverne løses i relevante it-programmer.  

Skolen har valgt, at eksaminationsgrundlaget for prøven er elevens disposition for de tre delopgaver samt 

elevens tre udarbejdede produkter. Dispositionen afleveres senest 2 hverdage før eksamen. 

Eleverne kan vælge at gå til prøve individuelt eller max 3 i en gruppe.  

  



 

 

Undervisningen i grundfag 
Nedenstående beskrivelse af indhold og evaluering/ feedback og bedømmelse er er gennemgående for alle 

grundfag, og er aftalt i grundfagsteamet. Skemaet beskriver det, som er særligt for det enkelte grundfag. 

 

Indhold 
Undervisningen foregår med afsæt i skolens digitale forløb på skolens LMS, hvor eleven præsenteres for en 

fælles indgang til teori og praksisnære opgaver i faget. Undervisningen tilrettelægges ud fra de forskellige 

kerneområder ift. bekendtgørelsen og er primært case og/ eller opgave baseret. Der vil være en teoretisk 

gennemgang af de faglige emner, hvorefter eleverne skal løse nogle konkrete caseopgaver, der inddrager 

forskellige virksomheder i arbejdet. Hvert grundfag inviterer min. 1 virksomhed virtuelt med ind i 

undervisningen, så eleverne møder virksomheder og deres praksis i undervisningen. Underviser aftaler selv 

møde og indhold på mødet med virksomheden. 

Ved lektionens begyndelse opsummeres den forrige undervisningslektion (før øvelse) og/eller eleverne 

bedes reflektere over, hvad de ved om emnet i forvejen. 

Teorien fra dagens lektie gennemgås af læreren. Herefter er undervisningen dialogbaseret, og eleverne 

løser opgaver fra den webbaserede bog eller forløbet på skolens LMS. 

I slutningen af lektionen samles op på dagens opgaver ud fra spørgsmålene, hvad lærte vi, og hvad kan vi 

bruge vores nye viden til. 

Der veksles mellem at arbejde individuelt eller i grupper. I forbindelse med gruppearbejde vil 

sammensætningen typisk være ud fra niveau og i starten af grundforløbet vælger læreren hvilke grupper, 

der skal arbejde ved gruppebordene på fællesarealet og hvilke grupper, der skal have gennemgang og 

vejledning i klassen. Senere i forløbet vælger eleverne selv, hvilke grupper de vil arbejde i. 

Evaluering/ feedback og bedømmelse 
Feedback foregår både løbende, midtvejs og som afsluttende og tager udgangspunkt i elevernes afleverede 

opgaver (skriftlig eller elevproducerede videoer og fremlæggelser), hvor undervisneren giver individuelt 

feedback. Feedbacken vil primært vil være skriftlig via skoles digitale platform, som følges op med mundligt 

feedback.  

Midtvejs gennemfører underviseren i faget en individuel samtale (feedback og feedforward) med eleven, 

hvor elev og lærer diskuterer forløb, metoder og udbytte af undervisningen. Ved samtalen får eleverne 

mundtligt eller skriftlig feedback om dennes præsentation, hvilke mål der skal arbejdes efter og hvilke 

opmærksomhedspunkter, der er essentielle i forhold til elevens læring.  

Den afsluttende bedømmelse af faget tager afsæt i opgaveafleveringerne, de mundtlige input i timerne, og 

den afsluttende fremlæggelse i faget danner grundlag for bedømmelsen. Bedømmelseskriterierne følger 

fagbilaget i det enkelte grundfag.  

 



 

Fag og mål  Indholdet i undervisningen  
 

Evaluering og bedømmelse  Tværfaglighed  
(På tværs af grundfagene og/ eller USF) 

Afsætning 
 
Se målene i 
Fagbilaget 

Ud over de faglige mål fra 
grundfagbekendtgørelsens 
fagbilag, arbejdes der med alle 5 
områder som fremgår af fogbilaget 
mht. det supplerende stof. 
 
Differentiering 
Alle elever får som udgangspunkt 
de samme opgaver, men nogle skal 
arbejde mere i dybden og nogle får 
længere tid (fx ved 
afleveringsopgaver). I nogle 
opgaver er der lavet rød (svær), gul 
(middelsvær) og grøn (let), hvor 
eleverne selv vælger efter det 
niveau, de mener de selv er på.  
 
 
 

Dokumentation 
Som afslutning på hvert område udarbejder 
eleverne en dokumentationsopgave, hvor 
eleverne arbejder case baseret med det 
faglige stof for en selvvalgt virksomhed. 
Arbejdet foregår enten individuelt eller i par. 

Forud for arbejdet med 
dokumentationsopgaverne præsenteres 
opgaven og et godt eksempel på en løsning af 
den enkelte opgaven samt andre gode råd til 
at udarbejde "den gode opgave". 

Eleverne afleverer og gemmer de 5 
dokumentationsopgaver i klassenotesbogen.  

Feedback 
Efter aflevering af en dokumentationsopgave, 
får eleverne fælles feedback på klassen. 
Efterfølgende får eleverne individuel mundtlig 
lærer-feedback på deres opgaver (3-5 tips til 
forbedringer), og dernæst tid til at 
rette/forbedre deres opgave. 
Opgaverne samles i elevens portfolie og 
fremlægges ved afslutning af faget. 
 

Eleverne arbejder i det digitale værktøj EcomTrainer,  

I værktøjet får eleverne gratis adgang til at øve sig i 
at lave bl.a. annoncer, kampagner, nyhedsbreve, 
webshops og søgemaskineoptimering (SEO).  

Eleverne skal markedsføre den virksomhed, som de 
arbejder med i USF-faget. 

Introduktionen til værktøjet sker i grundfaget 
afsætning, herefter arbejder eleverne med 
kunderejsen og den digitale markedsføring i 
værktøjet i USF faget.  

Efterfølgende kobles teorien om digital 
markedsføring på i afsætning C og i 
erhvervsinformatik C vælges et af de digitale 
værktøjer, som eleverne analyserer. 

Der arbejdes tværfagligt til virksomhedsøkonomi C 
med nogle økonomiske betragtninger, hvor der 
differentieres ved sværere og flere opgaver, der 
forklarer, hvordan de forskellige teorier kan 
anvendes sammen. 
 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger
https://www.ecomtrainer.dk/


 

Fag og mål  Indholdet i undervisningen  
 

Evaluering og bedømmelse  Tværfaglighed  
(På tværs af grundfagene og/ eller USF) 

Virksomheds 
økonomi 
 
Se målene i 
Vejledningen 
til Fagbilaget 

Indholdet tager udgangspunkt i de 
faglige mål fra fagbilaget i 
grundfagbekendtgørelsens  
 
Metoder 
Ud over de forskellige cases og 
tilhørende opgaver i webbogen, 
arbejder eleverne i 
virksomhedsøkonomi med tidligere 
eksamensopgaver - som alle 
gennemgås af læreren.  
Arbejdet med tidligere 
eksamenscases giver eleverne et 
indblik i hvilke opgaver, man kan 
blive stillet til eksamen. Eleverne 
udarbejder deres besvarelser i 
regneark. 
 

Evaluering og bedømmelse 
I faget anvendes forskellige digitale 
opsamlings- og testmuligheder, som giver 
eleven en anderledes opsamling/ feedback på 
faget.  
Efter hvert 3. kapitel har eleven en test for at 
se om teorierne er forstået, og om eleven kan 
løse opgaverne i praksis.  
 
Dokumentation  
Dokumentationen følger fagbilaget. 
Eleverne får udleveret en udskreven balance 
fra et ERP-System, og eleverne skal indtaste 
regnskabet i et regneark for dermed, at udføre 
beregninger med formler og efterfølgende 
beregne nøgletal. 
Eleverne får op til 6 spørgsmål efterfulgt af 2-3 
tillægsspørgsmål, som er forskellige fra gruppe 
til gruppe. 
Dokumentationsopgaven fremlægges på 
klassen. 
 

For at lave en mere helhedsorienteret og 
sammenhængende undervisning arbejder eleverne 
med samme virksomhed i deres 
dokumentationsopgaver i afsætning C og 
virksomhedsøkonomi C.  

Organisation 
 

Mangler beskrivelse  Mangler beskrivelse Mangler beskrivelse 

Erhvervs-
informatik 

Mangler beskrivelse Mangler beskrivelse Mangler beskrivelse 

Matematik 
 

Mangler beskrivelse Mangler beskrivelse Mangler beskrivelse 

 

https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger
https://www.uvm.dk/erhvervsuddannelser/undervisning-og-laeringsmiljoe/grundfag/fagbilag-og-vejledninger
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/692#id65e382be-ebe2-4cb4-bfaa-f270437d2388

	Fagligt indhold i det uddannelsesspecifikke fag
	Evaluering og feedback
	Dokumentation
	Afsluttende bedømmelse
	Grundforløbsprøve

	Undervisningen i grundfag
	Indhold
	Evaluering/ feedback og bedømmelse


