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Syddansk Erhvervsskole
• Skolen har flere lokaliteter

• 35 Erhvervsuddannelser
• 10500 elever

• 850 Medarbejdere
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Hvad er en LUP ?
§ 49. 

• Undervisningsplanen er skolens dokumentation af undervisningen, og den skal 
foreligge færdigudarbejdet inden skoleopholdets begyndelse

• Der skal udarbejdes undervisningsplaner for henholdsvis grundforløb og 
hovedforløb

• Den lokale undervisningsplan fastsættes af skolen, i samarbejde med det lokale 
uddannelsesudvalg

• Eleverne skal gøres bekendt med undervisningsplanen, og den skal være 
tilgængelig på skolens hjemmeside
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Farvel til Elevplan 
SDE.DK



-

§61

Stk. 2. 
Skoleundervisningen gennemføres for den enkelte elev som 

fuldtidsundervisning, og elevens arbejde skal være af et omfang
svarende til arbejdstiden for en fuldtidsbeskæftiget på 

arbejdsmarkedet.

Stk. 3. 
Skolen inddrager eleverne i tilrettelæggelsen af undervisningen, 

herunder valg af konkret indhold i overensstemmelse med elevens 
personlige uddannelsesplan.

Fra LOV til LUP



-GF2 Tema & Case - L.forløb 1HF Case - L.forløb 3HF Caseforløb og projektarbejde

• Eksempel på en grov plan for én enkelt skoleperiode  

Intro Kursusfag Case-læringsforløb 1 Kursusfag Case-læringsforløb 2

• Eksempel på en grov plan for en hel uddannelse

2HF Case - L.forløb
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Mission impossible?   
• Overordnet struktur
• Kompetencemål
• Læringsmål
• Differentiering
• Elevforudsætninger
• Læringsstile
• Praksisnærhed
• Hvilke fag og hvornår?
• Evaluering
• Læringsstrategier
• Helhedsorientering
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Én enkelt LUP består af:
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Status på SDE-Vejle
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Offentliggørelse på 
SDE.dk
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Næste klik
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Eksempel
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LMS Learning Management System

• En fælles digital platform til undervisningsmaterialer

• På SDE har vi valgt programmet Moodle

• Lærerne får nu et fælles lager til deres undervisningsmateriale 

• Eleverne har adgang til deres skemaer, til LUP og meget andet

• Eleverne kan hente og aflevere opgaver

• Lærerne får overblik over alle deres elever
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Eksempel
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Eksempel
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Eksempel



-eps@sde.dk
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